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Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for E39, plan ID
201510 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende vedlegg.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.06.2017
Behandling:
Kommunalsjef Tofte erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Enhetsleder Austegard tiltrådte
møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Reisvoll (H) ba om protokolltilførsel:
-

-

Topp vei mellom Tverråna og Lohne lier industriområde søkes lagt laves mulig i
terrenget.
Broforbindelse over Tverråna og over Tageveien utføres med så stor bredde at de også
vil kunne fungere som viltunderganger. Ved Tverråna tilrettelegges for viltpassasje syd
og nord for vestre brufundament.
Kulvert over Dåsåna utføres slik at mest mulig av vannstreng fremkommer i dagslys.
Det ønskes støyskjerming også på sydsida av broa ved Tverråna.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG).

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for E39, plan ID
201510 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende vedlegg.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

1. Bakgrunn for saken
Konsulentfirmaet Sweco Norge As har på vegne av Nye Veier AS (heretter benevnt som Nye
veier eller forslagsstiller) utarbeidet forslag til detaljregulering for nye E39 gjennom Søgne
kommune og fram til Mjåvatn/Døle bru i Mandal kommune. Tilsvarende har Rambøll
utarbeidet forslag til detaljregulering for ny E39 fra Volleberg i Songdalen kommune til
Breimyr i Kristiansand kommune.
Nye veier vurderer strekningen Breimyr-Døle bru som én potensiell byggeparsell i prosjektet
Kristiansand Vest-Vigeland. Det har resultert i at det ble fremmet detaljreguleringer til parallell
behandling i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal i januar 2017.
Plan- og miljøutvalget besluttet å fremme reguleringsplanforslaget i møte 25. januar d.å. med
en del justeringer i tråd med administrasjonens anbefalinger. Planen ble oppdatert iht. vedtaket
og lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 13. februar – 5. april 2017.
Høringen er nå gjennomført og planen fremmes nå til sluttbehandling med mindre justeringer.

2. Kort beskrivelse av plan
Planen omhandler etablering av ny firefelt europavei gjennom Søgne kommune iht. tidligere
vedtatt trasé i KDP for E39 Volleberg – Døle bru. KDP ble vedtatt av Søgne kommunestyre
18.5.2015.
Planen går i korte trekk ut på at ny europavei kommer fra øst ut ved Volleberg i tunnelløp fra
Rossevann i Songdalen kommune. Veien går videre i dagsone fram til Toftelandsveien hvor
den går i bru over Toftelandsveien og Søgneelva. På Monan er det lagt opp til et omfattende
kryss i planet under brua som kobler dagens europavei sammen med ny vei. Det også lagt til
rette for innfartsparkering og kollektivløsninger i tilknytning til krysset.
I kryssområdet tar planen også hensyn til at det skal kunne etableres ei ny bru over Søgneelva
til Bringeheia/Toftelandlier, samt mulighet for å bygge direkteførte ramper dagens E39 til ny
vei.
Veien går videre i dagsone rett nord for Kleppland hvor den går inn i tunnelløp fram til
Tverrånå vest for Vedderheia. Ved tunnelløpet på Kleppland vil Klepplandsbekken og
landbruksveien bli lagt om over tunnelportalen. I forbindelse med tunneldrivingen kan det bli
aktuelt med et tverrslag (midlertidig dagsone) på Fidjan sør for Hellersdalen.
Ny E39 vil gå i bru over Tverråna og videre vestover i dagsone i retning Lohnelier industri
område. Dagens vei til Tag er planlagt under nye veien.
For å knytte de regulerte industriområdene på nord og sør siden av veien, er det planlagt ei bru
over ny E39.
Vest for industriområdet (området i og rundt Eigestølveien) er veien planlagt på ei omfattende
fylling. I planet under fyllingen er det planlagt større kryssområde som knytter sammen på
eksisterende E39, Eikestølveien, Lohneveien og flere mindre private veier.
I tilknytning til krysset er det lagt opp til en rekke servicefunksjoner for å betjene veien
(bensinstasjon, kontroll stasjon m.m.).
Veien går videre i dagsone nord for Linnelitjønnan hvor den går i tunnel gjennom Rinneheia.
Ny E39 vil komme ut under dagens E39 på vestsiden av Rinneheia. Vestover går veien på
større fyllinger fram til Trysfjorden hvor det legges opp til bru.
På vestsiden av Trysfjorden går veien over Ospedalsmyra, over deler av Holbekstjønn,
Røyremyr i retning Dyredalen og Mjåvatnet i Manndal kommune. Det er planlagt en kulvert
under E39 ved Holbekstjønn og viltovergang 250 meter vest for Holbekstjønn.
Planen medfører at flere boliger og fritidsboliger må innløses og rives.
Av hensyn til saksomfanget vil administrasjonen vise til saksutredning ved offentlig ettersyn
som har en mer inngående og detaljert beskrivelse planens innhold, løsninger og omfang
(vedlegg 17). Det vises også til plandokumentene.

3. Plandokumenter
Den reviderte planen består av plankart vertikalnivå 2 og 3 (vedlegg 1), plankart vertikalnivå 1
(vedlegg 2), bestemmelser (vedlegg 3), planbeskrivelse (vedlegg 4), fagrapport luft (vedlegg

5), fagrapport støy (vedlegg 6), fagrapport kulturminner (vedlegg 7), ytremiljøplan (vedlegg 8),
ROS-analyse (vedlegg 9), design vei (vedlegg 10) og tegningshefte (vedlegg 11),
oppsummering av merknader ved oppstart (vedlegg 12), forslagsstillers oppsummering av
merknader etter offentlig ettersyn og høring (vedlegg 13), kart som viser hvilke arealer Nye
veier vil ta ansvar for bygge i kryssområdene (vedlegg 14), naturmangfold rapport (vedlegg
15), notat over endringer fra offentlig ettersyn til sluttbehandling (vedlegg 16).
I tillegg har administrasjonen utarbeidet kart som viser bebyggelse som rives som følge av
planen (vedlegg 17).
Nye dokumenter i saken fra førstegangsbehandling er vedlegg 13-16. Plandokumentene
vedlegg 1-12 er revidert etter offentlig ettersyn.
Hva gjelder fremstilling av plankart kan nevnes at vertikalnivå 1 er under bakken (eksempel
tunneler), vertikalnivå 2 er på bakken (eksempel vei dagsone), vertikalnivå 3 er over bakken
(eksempel bruer).

4. Medvirkning
Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 15. februar – 5. april 2017. Under
offentlig ettersyn har Nye veier og Sweco sammen med administrasjonen avholdt åpen dag og
informasjonsmøte den 1. mars 2017 hvor det har vært anledning å stille spørsmål og
kommentere planens innhold.
Det har kommet 44 merknader og 1 innsigelse til planen. Det 25 merknader fra private, 7 fra
organisasjoner og foreninger, 9 fra myndigheter og offentlige instanser. Innsigelsen ble
fremmet av Statens vegvesen, men er senere trukket etter mindre justeringer av planen.
Innsigelsen knyttet seg til at planen ikke har inntegnet byggegrenser.
Forslagsstiller har kommentert ut alle merknadene i en egen merknadsbehandling (se vedlegg
13). Sist i vedlegget ligger kopi av innspillene.
Administrasjonen slutter seg til merknadsbehandlingen med noen tilføyelser som fremkommer
under.
4.1 Innspill fra myndigheter og offentlige instanser
Songdalen kommune:
Administrasjonen deler ikke kommunens sitt syn på at innbyggerne i Songdalen ikke har fått
uttale seg til trasévalget som nå er oppe til behandling i reguleringsplanen. Trasévalget er i tråd
med KDP.
Hva gjelder nærmiljøulemper og innvirkning på friområder og tilkomst til utmarksområder er
dette tatt stilling til i flere runder i prosessen. Det samme gjelder argumentasjon om høyere
ambisjonsnivå i KDP for Songdalen og Kristiansand.
Planen løser støyutfordringene med kort tunnel. Nye veier opplyser at de likevel har valgt å
innløse 3 av de nærmeste boligene. Administrasjonen tar dette til etterretning.

Statens vegvesen:
Administrasjonen har lagt til grunn at byggegrense følger direkte av veiloven der det mangler i
reguleringsplan i tråd med ordlyden veiloven § 29. Statens vegvesen mener at det ikke er

tilstrekkelig og har gjennom innsigelse framsatt krav om at byggegrense må fastsettes direkte i
reguleringsplanen. På bakgrunn av innsigelsen er det knyttet en ny bestemmelse til planen som
fastsetter 50 meters byggegrense.
Statens vegvesen (SVV) stiller spørsmål ved om den valgte fleksibiliteten i planforslaget er
innenfor kravene til en detaljregulering. Administrasjonen kan ikke se at det relevant for SSV
sitt ansvarsområde og går derfor ikke nærmere inn på problemstillingen.
Administrasjonen deler ikke SSV syn på at planen ikke tar stilling til hva som nødvendig for
gjennomføring av planen, men kan være enig i at planen ikke tar eksakt stilling til plassering
og omfang av alle tiltak.
Hva som er grunnlag for ekspropriasjon etter vegloven og hvordan planen forstås i forhold til
saksbehandlingsforskriften berører heller ikke SSV ansvarsområde. Det er derfor ikke
nødvendig å gå nærmere inn på i planbehandlingen, men det er drøftet i planprosessen og
omtalt i planbeskrivelsen.
Problemstillinger knyttet til at veien kan flyttes som igjen gjør at støybildet (teoretisk) vil
kunne endre seg er vurdert av forslagsstiller. Administrasjonen legger til grunn at
problemstillingen er mindre problematisk i den reviderte planen hvor veilinja har blitt
betydelig mer låst som følge av Statens vegvesen krav til byggegrenser.
Vest-Agder fylkeskommune:
Om forslagsstiller velger anleggsløsningen som medfører tverrslag på Fidjan har
administrasjonen ment at man bør vurdere å beholde anleggsveien fra dagens E39 opp til
Fidjan, samt opparbeide parkeringsplass.
Begrunnelsen er at det viktigste turområdet vurderes å være fra Fidjan og videre innover
Hellersdalen. Å beholde veien og opparbeide parkeringsplass vil bidra til å gjøre
friluftsområdet i Hellersdalen mer tilgjengelig for allmennheten.
Mattilsynet:
Administrasjonen deler Mattilsynets syn på at den nye veien utgjør et risikoelement for den
planlagte drikkevannskilden på Heimernesan.
Det er derfor opprettet en restriksjon/hensynssone i plankartet med tilhørende bestemmelser.
Bestemmelsen går ut på nye utslipp skal skje nedstrøms kilden, men administrasjonen har
signalisert at man er positiv til å avvike bestemmelsen gjennom dispensasjon dersom det kan
dokumenteres at utslipp ikke vil være problematisk for kilden.
Administrasjonen bemerker at det største problemet antagelig er dagens europavei som ligger
nærmere kilden.
Hva gjelder spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsdrift og
flytting av jord, er det tatt inn egen bestemmelse. Det er i tillegg rutiner for dette i YM-planen.
Fylkesmannen i Aust- og Agder:
Det har blitt avholdt flere møter med Fylkesmannen under både offentlig ettersyn og i
etterkant pga. alle miljøinteressene planen berører.
Administrasjonen mener mye av innspillene og problemstillingene Fylkesmannen reiser er løst
i revidert plan.

Ingeniørvesenet Søgne kommune:
Ingeniørvesenet uttrykker bekymring forurensning til planlagte drikkevannskilden på
Heimernesan.
Det vises til kommentarer under Mattilsynet.
4.2 Innspill fra organisasjoner og velforeninger
Søgne Arbeiderparti:
Innspillet angår ikke ivaretagelse av privatrettslige interesser som eksempelvis organisasjonens
bygg eller eiendom.
Administrasjonen mener det er naturlig at alle politiske partier som har representanter i politisk
styrte kommunale organer må søke å fremme sitt syn gjennom sin representasjon/medlemskap
i organene. Av den grunn går man ikke nærmere inn å vurdere realitetene i merknaden.
Lunde velforening:
Merknad om å senke veien på strekningen Tverråna og Lohnelier er delvis hensyntatt i planen
gjennom at planbestemmelsene er endret slik at veien kan senkes ytterligere. Administrasjonen
vil poengtere at det kun er lagt inn et handlingsrom i planen som muliggjør at veien kan
senkes. Det er altså ikke et krav i reguleringsplanen til at veien skal senkes. Forslagsstiller
/tiltakshaver avgjør om de vil benytte seg av dette handlingsrommet ved gjennomføring av
planen.
Hva gjelder Dåsåna/Knollebekken er administrasjonen ikke uenig at vassdraget er viktig for
anadrom fisk, men vil presisere at ny europavei også er en viktig samfunnsinteresse. Nye veier
har vurdert alternativer, men ønsker ikke å endre planen av både økonomiske- og veitekniske
hensyn.
Administrasjonen kan ikke utelukke at omlegging i kulvert vil kunne medføre skade på
gytestrekket, men vil poengtere at fiskens vandringsmuligheter vil opprettholdes selv om
kulverten blir over 200 meter lang.
Selv om det ikke kan tillegges vekt i reguleringssaken kan det nevnes at forslagsstiller jobber
med å forbedre løsningen og har tidligere foreslått å innhente spesialkompetanse når kulverten
skal etableres.
Det er ikke Lakse- og innlandsfiskeloven som regulerer som inngrepet er forsvarlig eller
akseptabelt. Avveiingen skjer etter plan- og bygningsloven jf. Lakse- og innlandsfiskeloven
(laksfl) § 7 første ledd som lyder:
«Hensynet til fiskeinteressene og ivaretakelse av fiskens og andre ferskvannsorganismers
økologiske funksjonsområder skal innpasses i planer etter plan- og bygningsloven i kommune og
fylke.»

Administrasjonen mener hensynene i Lakse- og innlandsfiskeloven er tilstrekkelig ivaretatt i
planen. Etter en samlet vurdering der både vassdraget verdi og der behovet for ny vei er tatt i
betraktning er løsningene vurdert som forsvarlige. Det legges til grunn at inngrepet ikke vil
påvirke eksistensgrunnlaget til anadrom fisk i vassdraget.
Vedderheia Velforening:
Reguleringsplanen tar ikke stilling til helningsgraden på tunneler, men forslagsstiller har valgt
å sette maks kotehøyde +43,5 ved utslaget på tunnelen Tverråna. Repstadvannet ligger på ca.

kote 38,5. Etter all sannsynlighet vil det derfor bli noe mindre avstand enn 7 meter fra
vannspeil opp til brua.
Merknad om senkning av veien videre vestover vises det til tidligere kommentar under Lunde
velforening.
Merknad om støyskjerm på nordsiden av brua er hensyntatt i revidert planen.
Merknad om flytting av anleggsområdet fra nordsiden til sørsiden av tunnelutløpet ved
Tverråna er ikke tatt til følge. Anleggsområdet er plassert på nordsiden med kort tilgang til vei.
Å flytte det til sørsiden vil medføre at det må lages omfattende anleggsveier for å komme inn i
området. Reguleringsplanen tar for øvrig ikke stilling til hvor mye vegetasjon som kan fjernes.
Det må derfor påregnes at all vegetasjon blir tatt ned.
Reguleringsplanen har i likhet med overordnende planer ikke lagt opp til at det skal anlegges
parkeringsplasser langs Repstadveien til turgåere og hytteeiere. Om det skal etableres
parkeringsplasser må det løses gjennom egne saker.
Reguleringsplanen har ikke et detaljnivå som sikrer at tur- og dyretråkk skal sikres. Det må
påregnes at eventuelle tråkk forsvinner som følge av planen.
Midlertidig støy vil bli vurdert i bygge- og anleggsfasen. Forslagsstiller forutsetter
entreprenørene følger T-1442 kap. 4 begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet jf.
planbeskrivelsen side 127. Det vil bli undersøkt og fulgt opp som en del av Ytremiljøplan.
Beboerne på Vedderheia må i likhet med mange andre påregne en del støyende virksomhet i
forbindelse med bygge og anleggsarbeidet.
Lohne og Kjelland jaktlag:
Reguleringsplanen medfører en del barriereeffekt for vilt. De mest viltrike områdene (vest for
Trysfjorden) er gitt et spesielt fokus i planen. Vilttrekket mellom Lohnelier industriområde og
Tverråna er vurdert som mindre viktig, og det er derfor ikke lagt inn spesifikke viltoverganger
på dette strekket.
Reguleringsplanen tar ikke konkret stilling til plassering av brokar i Tverråna, men i revidert
plan er det inntegnet kantsoner langs vassdraget på 5 meter for at blant annet vilt skal kunne
passere under brua.
Planen legger ikke opp til at det skal sprenges nye vilttraseer nord for veien med Tverråna. Det
er heller ikke ønskelig å iverksette mer inngrep enn nødvendig.
Planen tar heller ikke konkret stilling til brokar ved Tagveien. Det må påregnes at
konstruksjonens utforming tar sikte på å opprettholde vei til Tag (ikke vilt). Men forslagstiller
opplyser i sin merknadsbehandling at de vil bygge en trespennsbro som «ivaretar kryssing for
vilt på en god måte».
Administrasjonen mener planen tar hensyn til vilt i tilstrekkelig grad.
Naturvernforbundet i Vest-Agder:
Sandsvalekolonien på Monan er undersøkt av Biofokus jf. vedlagte rapport. I følge rapporten
er det foretatt så store endringer at lokaliteten ikke har noe spesiell verdi for sandsvaler.
Eventuell forurensing til Trysfjorden vil måtte avklares i utslippstillatelser.

Det er foretatt nye feltundersøkelser av naturmangfold som etterlyst av Naturvernforbundet.
Administrasjonen kan ikke se at Lohneskogen er spesielt artsrik foruten noen spesifikke
områder som er klassifisert i rapporten fra Biofokus.
I forhold til tap av friluftsområder er det en avveining som ble tatt i kommunedelplanen, men
planen tar hensyn til tilgangen til tilgrensende friluftsområder. Støyen og luftforurensing til
tilgrensende arealer er vurdert som akseptabel ut fra verdien på områdene.
Tilgangen til det viktigste friluftsområdet Hellerdalen er også sikret gjennom at veien skal gå i
tunnel på Fidjan. Skogområdene mellom Tverråna og Lohnelier industriområde er tilgjengelig
under brua Tverråna, veien til Tag og ved Lohnelier industriområde.
Administrasjonen er tidels enig i at vestlandske hovedveg som kulturmiljø blir forringet med
omlegging. Det er likevel vurdert som nødvendig og er akseptert av kulturminnemyndighetene.
Administrasjonen finner derfor kulturmiljøet rundt vestlandske hovedveg som tilstrekkelig
ivaretatt i planen.
Det vises til kommentarer under Lunde velforening for problematikk knyttet til Dåsåna.
Administrasjonen er ikke enig i at det er betydelige natur, ornitologiske, jakt og
rekreasjonsinteresser knyttet til Dåsåna. Det knytter seg interesser til anadrom fisk, ål og det
naturmiljøet som generelt er i tilknytning til vassdrag.
Den planlagte tunnelen med Lindlitatjønna gjennom Rinneheia ivaretar mulighet for
viltkryssing, og det er ikke behov for ytterligere tiltak.
Hva gjelder forurensing til Lohnetjønn naturreservat betinger det tillatelse etter
forurensningsloven. Administrasjonen går derfor ikke nærmere inn på denne problemstillingen.
Søgne Jeger og fiskeforening:
Det kan ikke utelukkes reduksjon i gyteområder for fisk og økt forurensning i
Klepplandsbekken. Tillatelse etter forurensingsloven vil avklare omfanget av eventuell
forurensning. Der bekken legges om må det påregnes at eksisterende gyteområder vil
forsvinne. Det må også påregnes at de deler bekken som ligger innenfor midlertidig anlegg og
riggområde kan gå tapt eller blir forringet.
Bekken til Hellersdalen er sikret mot direkte inngrep med unntak av der det legges opp til
kryssing med anleggsvei. Forurensing/avrenning fra deponi antas å være det den største
utfordringen for bekken opp til Hellersdalen. I likhet med Klepplandsbekken styres dette av
utslippstillatelser.
Eventuell forurensning til Dåsåna vil også styres av utslippstillatelser. Forslagsstiller ønsker
ikke å redusere fyllingen ved Dåsåna.
Skiftebekken på vestsiden av Trysfjorden ligger delvis innenfor byggeområde og midlertidig
anlegg og riggområde. Det må påregnes at bekken blir tungt berørt av utbyggingen, tilsvarende
Klepplandsbekken.
4.3 Private innspill
Problemstillinger knyttet til midlertidig anleggsdrift som støy og trafikksikkerhet vil bli vurdert
nærmere før igangsetting. Krav om YM-plan bidrar til å sikre at det tas i betraktning.

En reguleringsplan i denne størrelsesorden og omfang vil ikke klare å løse ut alle
problemstillinger direkte i planen, og en del henger sammen med forhold utenfor selve
reguleringsplanen. I noen tilfeller er det heller ikke påregnelig at man vil komme opp med
løsninger fordi kostnadene blir for høye. Da vil innløsning og/eller erstatning være
alternativene man står igjen med.
Et eksempel er atkomst til jordene på grensen til Songdalen kommune. I dag går det parallelt
med E39 en landbruksvei fra Monan til disse jordene. Når ny E39 bygges vil det ikke være
mulig å opprettholde denne landbruksveien som i dag.
Antagelig må det må opprettes direkte avkjørsel fra dagens E39 (fremtidig fylkesvei) for å løse
fremtidig tilgang til jordet. Lar det seg ikke løse å få disse tillatelsene må rettighetene og
bruken i verste fall innløses/erstattes.
Selv om man fikk tillatelse til å opprette avkjørsel vil avstanden fra Kleppland være betydelig
lengre enn i dag. I en del tilfeller vil derfor omlegging av drift kunne være en konsekvens av
planen (eksempel at noen andre som ligger nærmere jordet tar over driften).
Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra beboerne på Eikestølveien angående
tungtrafikk til og fra de regulerte hvile- og kontrollplassene. Bekymringen går ut på at det ikke
er regulert noe løsning for myke trafikanter fram til hvileplassene. Planen har kun løsninger for
gående mellom busslommene på av-/påkjørselsrampene. Det er også bekymring for støy fra
hvile og kontrollplassene.
Innspillene om manglende løsning for myke trafikanter er kommet så sent inn i prosessen at
forslagsstiller ikke har fått vurdert dette nærmere. Administrasjonen legger til grunn ut fra den
informasjonen man har at omfanget av tungbiltrafikk er så lavt at det ikke er nødvendig med
løsning for myke trafikanter på strekket.

5. Endringer etter offentlig ettersyn
Forslagsstiller har utarbeidet et notat som viser hvilke endringer som er foretatt etter offentlig
ettersyn (vedlegg 16).
De største endringene:
 Veien kan senkes ytterligere 3 meter. Endringen er foreslått for å imøtekomme
merknader til planen.
 Formålet SKF (kombinert formål) er redusert betraktelig for å imøtekomme Statens
vegvesens innspill.
 Krav om utarbeidelse av YM-plan i bestemmelsene (den som ligger med planen skal
fortløpende revideres).
 Lokalitetene i Biofokus rapporten som ikke inngår i formålet veg eller SKF er avsatt
med hensyn miljø med tilhørende bestemmelser. Formålet med bestemmelsene er å
sikre disse verdiene mest mulig i bygge og anleggsfasen.
 Fylling på østsiden av Trysfjorden (viktig naturlokalitet) er gjort mindre gjennom
reduksjon i vei/bygge formål.
 Det er foretatt justeringer av byggegrenser innenfor Lohnelier industriområde.
 Det er foretatt justeringer av kotehøyder på tomtene i Lohnelier industriområde for å
imøtekomme private merknader.
 Det er tatt inn en miljøhensynssone på et mindre område innenfor Lohnelier
industriområde med krav om nærmere undersøkelser (mulig dam for amfibier).

Det vises for øvrig til notatet. Endringene som er foreslått er hovedsakelig innstramminger og
ivaretagelse av innspill som har kommet inn til planen under offentlig ettersyn. Justeringene er
vurdert å være så små at det ikke er nødvendig med ny høring.

5. Administrasjonens vurdering
5.1 Naturmangfold
Administrasjonen mente at planen som ble fremmet til førstegangsbehandling fremsto som
mangelfullt utredet i forhold til naturverdiene som ble berørt. Manglene knyttet seg primært til
at det ikke var mulig å lese av planen hvordan de påviste naturverdiene var tillagt vekt i valg av
løsninger i planen.
Planen berører flere viktige naturtypelokaliteter og arter som er klassifisert som regionalt og
nasjonalt viktig. Utgangspunktet er da at man vil unngå forringelse eller tap av disse områdene
så langt som mulig.
Er det av ulike grunner behov for å gjøre inngrep som medfører forringelse eller tap er det
klare utgangspunkt at det må begrunnes nærmere. Kravet til begrunnelse øker i takt med
verdien med på naturmangfoldet.
Forslagsstiller har under offentlig ettersyn utfylt planbeskrivelsen med begrunnelse.
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departementets kommentarer til nml. § 7 (prinsipper om offentlig beslutningstaking):
«Ordet retningslinje innebærer bl.a. at prinsippene ikke trenger å være utslagsgivende for
resultatet i enhver sak. Andre hensyn kan komme inn, f.eks. etter retningslinjer for
skjønnsutøvelse etter en annen lov som veier tyngre i den aktuelle saken. Den samlede
forvaltningen av naturmangfoldet må imidlertid være i samsvar med retningslinjene. Det vil for
øvrig følge av alminnelige lovtolkningsprinsipper hvilken konkret betydning prinsippene vil ha i
den enkelte sak.»

Administrasjonen mener at det ligger et skjønnsrom i forhold til i hvor stor grad naturverdier
skal vektlegges opp mot andre interesser. Administrasjonen har ingen ytterligere merknader til
planen og registrerer at de hovedhensyn som har gjort seg gjeldende opp mot naturverdiene er
av teknisk og økonomisk karakter.
Forslagsstiller har brukt et eksternt firma (Biofokus) til å gjøre en konkret kartlegging og
kvalitetssikring av naturverdiene som planen berører. I rapporten ligger det også forslag til
avbøtende tiltak. Rapporten styrker kunnskapsgrunnlaget betraktelig og har kanskje spesielt
verdi i form av å synliggjøre hva slags naturverdier som går tapt eller forringes ved
gjennomføring av planen.
Administrasjonen legger til grunn at alle de naturtypelokalitetene og artene som er påvist både
i Biofokus rapporten og planbeskrivelsen, og som er innenfor bygge- og anleggsformål
(herunder midlertidig bygg- og anleggsområder) med stor sannsynlighet vil gå tapt som følge
av gjennomføringen av planen.
Kommunen må i sin behandling legge vekt på hva planen faktisk gir rettslig hjemmel til – ikke
gode intensjoner som planbeskrivelsen tidels bærer preg av å beskrive.
Planen med sine formål og bestemmelser hjemler inngrep som medfører hele eller deler av
naturtypelokalitetene og artene kan gå tapt. Når det er sagt er administrasjonen ikke uenig at
det bør arbeides videre med å redusere tap av viktig biologisk mangfold i prosjektet, herunder

vurdere tiltak som reetablering/flytting av arter eller nøkkelementer o.l. i samråd med
Fylkesmannen.
De viktigste verdiene som planen berører direkte er arten Rosenkandelaberskinn (sterkt truet)
og som er påvist på to av lokalitetene. Det er 6 kjente lokaliteter i landet og arten synes meget
sjelden internasjonalt. Arten er ikke tidligere registrert i Vest-Agder. Andre arter er
Sauevokssopp (sårbar), Eggegulkjuke (sårbar) og Barlind (sårbar). I randsonen av planen er det
også registrert Lakserosakorallsopp (sterkt truet).
Planen berører i tillegg en rekke naturtypelokaliteter som er klassifisert som viktig av
Miljødirektoratet.
Ut fra dokumentene i saken er lokalitetene rundt Trysfjorden de viktigste, og har potensiale for
funn av flere arter. I tillegg er det påvist hule-eiker som er prioritert naturtype gitt medhold av
forskrift til naturmangfoldloven.
Administrasjonen slutter seg til vurderingene etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen, men
er ikke helt enig i konklusjonene om samlet belastning og forvaltningsmål hvor det blant annet
fremkommer av inngrepet ikke er forsvarlig med mindre det «følges opp motsvarende
kompenserende tiltak».
Det å flytte arter eller nøkkelelementer er det knyttet betydelig usikkerhet til. Artene som er
påvist er sjeldne fordi de krever helt spesielle habitater for å overleve. Det kan derfor ikke
legges for stor vekt på disse avbøtende tiltak som er forsøkt hjemlet i planbestemmelsene. Med
det mener administrasjonen det er forsvarlig å gjennomføre planen uavhengig av
kompenserende tiltak.
Det sentrale i forhold til naturmangfoldloven er bestemmelsene om bærekraftig bruk jf.
forvaltningsmålene i nml. §§ 4 og 5. Bestemmelsene gir forvaltningsmål for både naturtyper,
økosystemer og arter.
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hvor det blant fremkommer under omtale av § 4 at bestemmelsen vil ha betydning ved
vurdering av om en naturtype bør få status som utvalgt jf. § 52.
Administrasjonen forstår lovverket slik at de «viktigste» artene og naturtypene først og fremst
skal beskyttes gjennom forskrift til naturmangfoldloven i medhold av §§ 23,52, eller som
kvalitetsnorm etter § 13. Det fremkommer også av ordlyden i § 52 hvor det står at det skal
legges særlig vekt på om «naturtypen har en utvikling eller tilstand som strider mot målet i §
4» ved utvelgelsen. Det samme kan leses av § 23 (prioriterte arter).
Det bemerkes at det påviste naturmangfoldet i planen faller utenfor prioriterte arter og utvalgte
naturtyper etter naturmangfoldloven, med unntak av hule-eiker som er påvist på et par av
lokalitetene (Eikestølveien og Lohnelia V). Administrasjonen legger da til grunn at det da i
større grad må kunne legges vekt på andre interesser i en totalavveining.
Det knytter seg betydelige samfunnsinteresser til etablering av ny europavei, og forslagsstiller
har vurdert inngrepene og alternativer grundig. Selv små justeringer på veilinjen vil gi
betydelig utslag på andre deler av strekningen med følgekonsekvenser.
Avbøtende tiltak er både teknisk og økonomisk utfordrende. Administrasjonen har etter en
samlet vurdering kommet til at svekkelsen av artene og naturtypene som er påvist ikke er så
stor at det uforsvarlig å gjennomføre planen jf. prinsippet om bærekraftig bruk.

5.2 Støy og lokal luftforurensing
Nye veier med konsulenter har lagt retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T1442) og luftforurensing (T-1520) til grunn i planarbeidet. De fleste støyutsatte boligene blir
løst direkte i planen i form av støyvoll som på Kleppland og skjerm på Trysfjordbrua. De
resterende (Toftelandsveien 6 stk, Eikestølveien 6 stk. og 1 fritidsbolig i Ospedalen) vil måtte
løses med lokale støyskjermingstiltak.
Foruten støy mot bebyggelse kan det nevnes at planen vil gi betydelig støy mot tilgrensende
frilufts- og rekreasjonsområder. Eksempel på slike områder er rundt Lohne, Tag, Stemmen som
ligger forholdsvis tett på de mest befolkede områdene i Søgne.
Anbefalte krav for «stille områder, nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted er Lden 40
dB iht. retningslinjen. Det er lagt grunn at ingen av områdene har en så høy verdi at det
nødvendig med skjerming.
Etter offentlig ettersyn er det lagt inn støyskjerming på brua for å skjerme Stemmen badeplass.
Ellers er det ikke lagt opp til støytiltak for friluftsområder i Søgne.
Luftforurensning vil i følge rapporten være et problem i umiddelbar nærhet til tunneler (70
meter), og 5-10 meter fra veibanen. En bolig på Kleppland var opprinnelig innenfor verdiene
for luftforurensning, men har blitt tatt ut da man mener den planlagte støyskjermen vil få ned
luftforurensingsverdiene.

Kartutsnitt: Fra Volleberg som viser at boligene er langt under grenseverdiene på Lden 55
med støyvoll etablert.
Administrasjonen vil poengtere at svært mange vil få en forbedret støysituasjon av at ny E39
bygges. Ved å flytte veien vil man flytte støykilden (trafikken) på eksisterende E39. Det gir
positivt utslag for de som er berørt av støy fra dagens E39. Det gjelder spesielt deler av
Volleberg, Lohnedalen, Try, Lunde og Tangvall.
5.3 Barriereeffekt, frilufts og nærmiljø
En vei av slik størrelsesorden vil kunne ha omfattende barriereeffekt. Det gjelder både i forhold
til dagens bruk (eksempel friluftsliv, landbruk, skogbruk, vilt osv.), men også i forhold til

utvikling – nye utbyggingsområder o.l. Arealer som blir liggende på «feil side» av E39 vil
utvilsomt bli mindre tilgjengelig på enkelte strekninger.
Totalt sett mener administrasjonen at kommunen kommer godt ut. Det skyldes at store deler av
veien vil komme i form av tunneler. Fra kommunedelplanen til reguleringsplanen har man
dessuten kommet med ytterligere en tunnel mellom Lohnelier industriområde til Trysfjorden
gjennom Rinneheia (omtalt som Lindelia tunnelen).
Med utgangspunkt i tur og friluftsliv er det mellom Lohnelier og Tverråna barriereeffekten
antas å være størst. Skal du inn disse områdene må det enten skje fra Tag, Lohnelier
industriområde eventuelt ved Tverråna under brua.
Et annet eksempel er på vestsiden av Trysfjorden hvor det blir kulvert og én viltovergang med
grensen til Mandal.
På vestsiden av Søgneelva vil man få en barriereeffekt i retning Songdalen. Fra Monan går det
i dag turvei/sti mot Oasen skole. Med utbyggingen vil man måtte bevege seg etter den
fremtidige fylkesveien dersom man skal gå eller sykle på denne siden av elva i retning
Songdalen. Fylkesveien vil være stamveien inn til Søgne med høy ÅDT som gjør veien lite
egnet for myke trafikanter.
Administrasjonen mener det likevel ikke er stort problem da man vil kunne bevege seg på
østsiden av elva langs Toftelandsveien mot Songdalen.
5.4 Vassdrag
Planen berører flere vassdrag, herunder Søgneelva som verna vassdrag.
Administrasjonen oppfatter at det i planarbeidet har blitt rettet mye fokus på å unngå inngrep i
Søgneelva. Eksempel er det bevisst sett på bruløsninger hvor man unngår fundamentering ned i
selve elvestrengen. Det vil likevel være nødvendig å plastre (erosjonssikring) rundt
brufundamentene som delvis blir liggende i kanten av elva.
Det er en klar målsetning å bevare kantvegetasjon langs elva i forbindelse med bygging av
både bru og kryssløsning under brua. Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse lagt vekt på at
kantvegetasjonen langs vassdrag generelt må sikres i større grad. Det er tatt inn i hensynsone
for alle bekkene i planen med bestemmelser om bevaring av 5 meter kantsone.
Administrasjonen bemerker at bestemmelsene åpner for at det kan gjøres inngrep i disse
kantsonene der anleggstekniske hensyn umuliggjør det. Utgangspunktet er da at kantsonene
skal bevares, men spesielle tilfeller kan inngrep tillates.
Omlegging av Klepplandsbekken er også tatt inn i plankartet etter innspill fra Fylkesmannen.
Ytre miljøplan og ROS analysen vil være viktige redskap for videre miljøoppfølging i drift og
anleggsfasen. Eksempel det å sikre avrenning fra rigg- og anleggsområder, samt rensning av
prosessvann ved tunneldrift o.l. Det er også lagt opp til overvåkningsplaner for vannresipienter.
Vannstrengen er for Søgneelva og Tverråna vist med naturområde som medfører at det ikke
kan iverksettes inngrep i selve elva.
På Kleppland vil bekken bli lagt om over tunnelportalen og er inntegnet i plankartet etter
innspill fra Fylkesmannen. På Monan vil bekken gå under E39 og fungere som utløp for
tunnelvann (skal renses før utslipp). På Lohnelier industriområde vil Dåsåna bli lagt i kulvert.

Det skal være mulig for anadrom fisk å passere med de løsninger som velges.
Administrasjonen forstår planen slik at det også gjelder Kleppland som har anadrom fisk
(gytebekker).
5.5 Vilt
Området som vurderes å være mest verdifullt er vestsiden av Trysfjorden (Dyredalen). I
Dyredalen er det lagt opp til viltovergang over dobbel kulvert.
Ellers vil det være over tunnelene vilt kan passere, eventuelt ved kulverter og under bruer
(eksempel Tag).
Størst barriereeffekt vil være mellom viltovergangen ved Dyredalen og Trysfjorden og
Lohnelier industriområde til Tverråna (begge plassene har strekninger på i underkant av 2 km).
Det legges opp til viltgjerder på hele traseen i følge planbeskrivelsen.
5.6 Landskap
Etablering av ny vei vil gi omfattende landsvirkninger i form av store fjellskjæringer,
utfyllinger, deponiområder flere steder i planen.
Fra Volleberg vil veien gå gjennom en tosidig skjæring før den kommer til kryssområdet hvor
det vil bli en omfattende skjæring i nord. Det er nødvendig for å få plass til den nordligste
rundkjøringa.

Kartutsnitt: Viser nordligste rundkjøringa med høydekoter (1m). Det ca. 55 meters
høydeforskjell (nåværende terreng).
Med kryssområde ved Lohnelier vil det bli foretatt oppfylling som vil gi store
landskapsendringer. Terrenget skal heves så mye at det kan anlegges ei bru hvor det skal gå
trafikk under.
På østsiden av Trysfjorden vil et dalsøkk fra utgangen av tunnelen med Lindelia tunnelen bli
fylt igjen. Det er lagt opp til ei massiv fylling i forkant av brua. Fyllingen har etter offentlig
ettersyn blitt noe redusert i forsøk på å bevare naturmangfold i området.

Illustrasjon: Viser deler av igjenfylling av dalen til venstre. Der brua starter over Trysfjorden
vil det bli en svært stor fylling.
Administrasjonen gjør oppmerksom på at dagens krav og forventninger til teknisk standard på
vei gjør at det er vanskelig å bygge stamveier uten at det gir betydelig landskapsvirkninger.
5.7 Kulturmiljø
Planen berører 18 kulturminner hvorav 5 er automatisk fredet. Det er satt av ca. 10 mål rett syd
for innfartsparkeringen på Monan til forminnepark. For øvrig kan det nevnes at Vestlandske
hovedvei blir lagt om på vest og østsiden av Trysfjorden.
Det vises til kulturminnerapporten som ligger med planen.
5.8 Boliger og byggverk som må saneres som følge av plan
Det vises til gjennomgangen av strekningene. Administrasjonen har utarbeidet et kart som viser
all bebyggelse som vil måtte rives ved gjennomføring av planen (se vedlegg).
5.9 Midlertidig anleggstrafikk og anleggsområder
Det er planlagt flere angrepspunkter som muliggjør en reduksjon i byggetiden. De viktigste er
Monan, Klepland, Fidjan, Tverråna/Repstadveien, Lohnelier, Trysfjorden øst- og vestsiden,
samt Mjåvann i Mandal.
Parsellen vurderes å kunne gjennomføres på 2,5-3 år med optimal drift.
Hvor mye anleggstrafikk som tillates ut på eksisterende E39 er ikke endelig avklart. Støy, støv,
rystelser og er forutsatt avklart i bygge- og anleggsfasen med tilhørende YM-plan.
I følge planbeskrivelsen har parsellen Søgne øst – Mandal øst et masseunderskudd på 1 mill.
pam3. Parsellen Kristiansand vest – Søgne øst har er et overskudd på ca. 1 mill. pam3.
Det må påregnes at store deler av masseoverskuddet fra tunneldriving og terrengbearbeiding i
vest (Volleberg/Monan/Kleppland), vil bli transportert østover i Søgne til Lohnelier
industriområde. Mye av denne transporten vil måtte gå på eksisterende E39.
5.10 Barn- og unges interesser
Foruten de virkninger som er beskrevet ovenfor er det ikke påvist noen negative virkninger
som berører barn spesielt. Det kan nevnes at trafikken forbi Tangvall vil bli redusert med 50 %
som vil være positivt for barn og unge.

5.11 Atkomst løsning Lohnelier industriområde
Administrasjonen har under offentlig ettersyn uttrykt ønske om at Nye veier ser nærmere på
om det er mulig å få en direkte atkomstvei til industriområdet nord for den planlagte veien.
Nye veier har pr. i dag ikke noe eget behov for denne veien, derfor har det ikke blitt brukt
ressurser på å utrede dette alternativet nærmere. Dersom forslagsstiller i fremtiden skal gjøre
endringer i planen vil administrasjonen be om at dette utredes nærmere.
Administrasjonen er av den oppfatning at de nordlige industriområdene vil bli betydelig mer
attraktive om det etableres en direkteatkomst fra kryssområdet på nordsiden (i området der
veien til planlagt skytebane ligger i dag).

6. Konklusjon
Administrasjonen vil få fram at forslagsstiller har hatt mye fokus på redusere negative effekter
på miljø og vassdrag etter offentlig ettersyn. Utfordringen er likevel å låse seg på konkrete
løsninger i selve reguleringsplanen, og derfor er planen fortsatt svært fleksibel i forhold
potensielt inngrep i påvist naturmangfold og vassdrag.
I saksutredningen har administrasjonen lagt verste senario til grunn for sine vurderinger som
nødvendigvis ikke vil svare til det endelige resultatet når veien er bygd. Planen er bevist
grovmasket til å være en reguleringsplan, og det er grunn til å anta at omfanget blir noe mindre
det plankartet faktisk viser pr. i dag.
Administrasjonen viser for øvrig til at det er nødvendig at kommunene er vedtar
reguleringsplanene av hensyn til fremdriften i hele prosjektet. I den grad Søgne kommune
ønsker mindre justeringer bør man vurdere endringer fortløpende i samråd med Nye veier. Det
anbefales derfor at planen vedtas som den foreligger.

7. Merknader fra rådmann
Kommunalsjef Torkjell Tofte er grunneier innenfor arealet som er meldt planoppstart og er
derfor vurdert inhabil i saken.
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Detaljreguleringsplan for E39 Søgne øst – Mandal øst
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
02.02.2017, revidert 06.06.2017

1 Planens hensikt
Planens hensikt er regulering av ny E39 som fire felts motorvei fra Søgne kommune øst til Mandal øst ved
Mjåvatn.
Bestemmelsene gjelder innenfor Søgne kommune.

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 1, 4,7
2.1.1

Estetikk og landskapsforming

Alle tiltak som er direkte knyttet til etablering av ny E39 skal følge prinsippene for opparbeiding
og materialbruk som er utarbeidet i Rap-001 DesignVEI datert 06.01.17.

2.1.2
-

Byggegrenser (mot veg) (§ 12-7 nr 2)

Byggegrensene til riks- og fylkesvegene med tilhørende ramper skal være 50 meter og skal måles
fra formålsgrensen mellom SKF/SVG der ikke annet er angitt på plankartet på vedtakstidspunktet.

-

2.2

Byggegrense mot vei gjelder ikke i VN1, tunnel.

Miljøkvalitet (§ 12-7 nr 3)
2.2.1
-

Luft

Luftforurensingsfølsom bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen, i og utenfor
planområdet, og blir liggende i gul eller rød sone i henhold til fagrapport luft datert 01.06.17, skal
sikres slik at grenseverdiene i T-1520 ikke overskrides.

2.2.2
-

Støy

Støyfølsom bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen, i og utenfor planområdet, og
blir liggende i gul eller rød sone i henhold til fagrapport støy datert 06.01.17 skal sikres slik at
grenseverdiene i T-1442 ikke overskrides.
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2.2.3
-

Vedtatt dato:
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Miljø

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø. YM-planen skal sikre at føringer og krav for å oppnå
miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i anleggsfasen og i videre drift av anleggene.
YM-planen skal følges opp av tiltakshaver og veieier(e) både i anleggsfase og i driftsfase.
Endringer eller oppdateringer skal godkjennes av kommunen.
Det skal gjennomføres tiltak som ivaretar rensing av overvann.
Lokal overvannshåndtering skal foretas innenfor planområdet.
Det skal utarbeides en samlet tiltaksplan for tiltak innenfor hensynssone H120 Sikringssone
grunnvannsforekomst, jf. pkt 4.1.1, til kommunal reservevannkilde ved Monan. Denne skal gjelde
både i anleggsfasen og i driftsfasen. Innhold og omfang av planen avklares i samråd med
kommunen i forbindelse med utslippstillatelsen.

-

Miljøtilstanden i berørte vannforekomster skal overvåkes i anleggsfasen og 5 år inn i driftsfasen.
Dersom resultatet av overvåkingen tilsier det, kan ansvarlig myndighet kreve at perioden med
overvåking forlenges.

-

2.3

Avbøtende tiltak skal iverksettes dersom overvåkningsdataene tilsier at det er nødvendig.

Samfunnssikkerhet (eksempel knyttet til flom eller skred/ras (§12-7 nr 1,2,4)
2.3.1
-

Alle tiltak skal dimensjoneres for 200-års flomhendelse.

2.3.2
-

Flom

Ras/Skred

Nødvendige sikringstiltak langs veganleggene skal gjennomføres i henhold til teknisk plan.

3 Bestemmelser til arealformål
Reguleringsplanen gjelder for følgende vertikalnivåer:
- Vertikalnivå 1 (VN1): under grunnen, benevnes 1 foran formål der dette er relevant.
- Vertikalnivå 2 (VN2): på grunnen, benevnes 2 foran formål der dette er relevant.
- Vertikalnivå 3(VN3): over grunnen, benevnes 3 foran formål der dette er relevant.

3.1

Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)
3.1.1

BI Industri (annen eierform)

-

Innenfor området tillates industri, håndverksbedrifter, lager og lignende.

-

Detaljhandel, direktesalg o.l tillates ikke.

-

Byggegrense til områdene BI4, BI5, BI13 og BI20 ligger i formålsgrensen mot ny E39.

-

Områdene BI6 – BI12 kan tas i bruk når den midlertidige bruken for anlegg- og riggområde
opphører, senest ett år etter at ny E39 er åpnet for trafikk.
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3.1.1.1
-
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Utnyttelse

Høyder for hvert delfelt tilpasses o_SKV2-o_SKV5. Kotehøyder tillates justert +5/-2 meter.
Maksimal utnyttelse innenfor den enkelte tomt settes til % BYA = 60. Bebyggelsen kan oppføres
med maksimal høyde 15.0 meter, regnet fra gjennomsnitt ferdig planert terreng.
3.1.1.2

-

Dokumentasjonskrav

Sammen med søknad om byggetillatelse, skal det innsendes plan for uteområder. Planen skal vise
eksisterende og fremtidig terreng, omriss av fremtidig bebyggelse, beplantning, veger, gangveger,
parkeringsareal og gjerder. Inngjerding/sikring av høye fjellskjæringer skal vises særskilt.

-

Avkjørsel fra kommunal veg skal vises med stigning og kurvatur.
3.1.1.3

-

Estetikk

Bebyggelsen skal ha en god form og materialbruk og bygninger i samme område skal ha en
helhetlig og harmonisk utforming med hensyn til farger, materialbruk, uteareal, mv. Bygningene
skal ha fasader og tak med mørke, ikke reflekterende farger/materialer, og som går mest mulig i
ett med naturen omkring.
3.1.1.4

-

Parkering

Hver bedrift skal på egen grunn vise parkeringsplasser tilsvarende en parkeringsplass pr. 200 m2
BRA (Bruksareal) lager, en parkeringsplass pr. 100 m2 BRA for industri og 1 parkeringsplass pr. 50
m2 BRA kontorer

3.1.2
-

BKT Øvrige kommunaltekniske anlegg (offentlig)

I områdene BKT1 – BKT3 kan det etableres kommunaltekniske anlegg som høydebasseng med
tilhørende anlegg, trykkøkningsstasjon m.m.

-

Området BKT kan tas i bruk når den midlertidige bruken for anlegg- og riggområde opphører,
senest ett år etter at vegen er åpnet for trafikk.

3.1.3

BAA Kombinert formål: Kontrollplass/døgnhvileplass (annen eierform)

-

Felt BAA1, BAA2 og BAA3 skal benyttes til døgnhvileplass for tungtrafikk og/eller til kontrollplass.

-

I område BAA1, BAA2 og BAA3 tillates det oppført bebyggelse med maks gesims og mønehøyde 9
m. Maksimum utnyttelse er 60 % BYA pr. tomt.

-

Byggegrense til områdene BAA1, BAA2 og BAA3 ligger i formålsgrensen.

3.1.4

BV Bensinstajon/vegserviceanlegg (annen eierform)

-

Felt BV1 og BV2 skal benyttes til bensinstasjon og/eller til vegserviceanlegg

-

I område BV1-BV2 tillates det oppført bebyggelse med maks gesims- og mønehøyde 9 m.

-

Maksimum utnyttelse er 60 % BYA pr. tomt.
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-

3.2

Vedtatt dato:
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Byggegrense til områdene BV1 og BV2 ligger i formålsgrensen unntatt mot ny E39.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)
3.2.1

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

-

Veglinja tillates justert horisontalt mellom formålene o_2SV/o_SKV og o_SKF.

-

Veglinja tillates justert horisontalt mellom formålene o_1SV og o_1SVT.

-

Veghøyder som er vist i plankartet tillates justert med + 2 meter/-5 meter.

-

Arealer tillates benyttet til digital infrastruktur.

3.2.2

o_1SV - under grunnen (offentlig)

-

o_1SV skal omfatte kjørebaner for ny E39 i tunell.

-

Innenfor område regulert til o_1SV skal det anlegges og driftes tunell, rømningsveier og nisjer.

-

Områdene o_1SV kan benyttes som tverrslagstunnel for anlegg, drift og vedlikehold samt til
fordrøyningsanlegg, sedimentasjonsanlegg eller pumpesump for tunnelen (Fidjan).

3.2.3
-

o_2SV - på grunnen (offentlig)

o_2SV skal omfatte kjørebaner for ny E39 med tilhørende veganlegg med ramper til og fra i
kryssområdene, midtdelere og grøfter.

-

For o_2SV ved tunellportal Volleberg, skal maksimal kotehøyde på veg ikke overstige kote +49

-

For o_2SV ved tunellportal Vedderheia, skal maksimal kotehøyde på veg ikke overstige kote +43,5

-

Tekniske bygg innenfor o_2SV tilhørende tunnel tillates oppført med en størrelse på inntil 150 m2
BYA/grunnflate og maksimal gesimshøyde 6 meter. Byggene skal gis god arkitektonisk utforming
og gode visuelle kvaliteter.

-

Innenfor områdene o_2SV1 tillates det oppført kollektivholdeplass, samt lehus.

3.2.4
-

o_3SV - over grunnen (offentlig)

o_3SV (Monan) skal omfatte kjørebaner for ny E39 med ramper til og fra i kryssområdene med
midtdelere.

-

o_3BSV skal ivareta alternativ kryssløsning tilrettelagt med direkteførte ramper fra nivå 2.

3.2.5
-

f_SKV (felles)

f_SKV skal omfatte kjøreveg til eiendommer på utsiden av planområdet og er felles for gnr 69 bnr
1 og de som har tinglyst adkomst over denne eiendommen.

3.2.6
-

o_SKV, o_SKV1 – o_SKV5 (offentlig)

o_SKV, o_SKV 1 – o_SKV5 skal opparbeides i henhold til kommunal norm. Vegskråninger skal
jordkles og tilsås.

-

Nåværende adkomst til BI18 stenges når ny adkomst o_SKV3 er etablert.
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3.2.7
-

o_SGS Gang – og sykkelveg (offentlig)

o_SGS skal etableres med en bredde på minimum 2,5 m, skuldre på 0,25 m og sidearealer på min
1,5 m.

3.2.9
-

o_SF Fortau (offentlig)

o_SF skal opparbeides i minimum 2,5 m bredde.

3.2.8
-

Vedtatt dato:
Revidert dato:

o_1SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg (offentlig)

For drift av tunnelene tillates det tekniske bygg/rom med stopplomme utenfor og i tunnelene.

3.2.10 o_2SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg (offentlig)
-

Innenfor o_2SVT tillates det oppført tekniske anlegg, herunder trafo.

-

Byggene skal gis god arkitektonisk utforming og gode visuelle kvaliteter.

3.2.11 o_SVG Annen veggrunn-grøntareal (offentlig)
-

Innenfor o_SVG tillates det oppført tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings- og
fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, viltoverganger, kulverter,
stabiliserende tiltak, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging og drift av veganlegget
tilhørende E39.

-

Andre fordrøyende-, avskjærende- eller rensetiltak for vann fra veifylling eller innlekkasjevann fra
tunnel tillates.

-

Det tillates etablert turstier eller turtråkk over arealet så sant disse ikke kommer i konflikt med
formålets funksjon.

-

Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne
arter.

3.2.12 o_SPP Parkering (offentlig)
-

o_SPP1, o_SPP4 og o_SPP5 skal benyttes til utfartsparkering og «park & ride» tilknyttet o_2SV.

-

o_SPP2 tilknyttet o_SKV2 og o_SPP3 tilknyttet o_SKV3 omfatter parkeringsplasser. o_SPP2 skal
være åpen for allmenheten.

3.2.13 o_SKF Veg kombinert med annen veggrunn –tekniske anlegg/grøntareal (offentlig)
-

Innenfor o_SKF tillates vegformål, tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings- og
fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, viltoverganger, kulverter,
stabiliserende tiltak, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging og drift av veganlegget.
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-
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Andre fordrøyende-, avskjærende- eller rensetiltak for vann fra veifylling eller innlekkasjevann fra
tunnel tillates.

-

Det tillates etablert turstier eller turtråkk over arealet så sant disse ikke kommer i konflikt med
formålets funksjon.

-

Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne
arter.

3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5 nr. 6)
3.2.14 VAA Friluftsområde i sjø og vassdrag kombinert med annen veigrunn - grøntstruktur
(annet eierformål)
-

Innenfor VAA kan det tillates utfylling etter godkjenning fra Fylkesmannen.

4 Bestemmelser til hensynssoner
4.1

Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)
4.1.1
-

H120 Sikringssone grunnvannsforekomst

Innenfor H120 Sikringssone grunnvannsforekomst tillates ikke virksomhet som gir økt risiko for å
forurense grunnvannsmagasinet hvis ikke tiltaket eller aktiviteten er i tråd med følgende;
o

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som fastsatt under bestemmelse 3.2 og
plankartet.

o
-

Midlertidig anlegg- og riggområde fastsatt i bestemmelse 5.3.1 og plankartet.

Utslipp fra rensevannet skal legges i rør og tillates ikke sluppet ut før nedstrøms
drikkevannskilden.

-

Krav satt i Rap-007 YM-plan og tiltaksplan for hensynssone H120 Sikringssone
grunnvannsforekomst jf bestemmelse 2.2.3 skal sikres gjennomført.

4.1.2
-

H140 Frisiktsone

Innenfor H140 skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller innretninger som er høyere enn
0.5 meter over tilstøtende vegbane.

4.1.3

H190 Annen sikringssone restriksjon tunnel

-

Sikringssonen gjelder vertikalt opp til terrengoverflate.

-

I sikringssoner over tunnelen er det ikke lov med tiltak i grunnen som sprengning, peleramming,
boring eller annet som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen.

-

Undersøkelser for å vurdere geologiske forhold/innlekkingsfare tilhørende H190 annen
sikringssone restriksjon tunnel er tillatt.
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4.1.4
-

4.2

H320 Flomfare

Tiltak i hensynssonen H320 Flomfare, skal godkjennes av ansvarlig myndighet før utbygging.

4.1.5
-

Vedtatt dato:
Revidert dato:

H370 Høyspenningsanlegg

Alle tiltak innenfor H370 Høyspenningsanlegg, må godkjennes av linjeeier.

Særlige hensyn til landbruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljø eller kulturmiljø (pbl. § 11-8 c)
4.2.1

H530 Hensynssone Friluftsliv

4.2.1.1
-

H530_1 Vestlandske Hovedveg

Omlagt Vestlandske hovedveg/Postveg skal opparbeides med bredde tilsvarende eksisterende
Vestlandske hovedvei/Postveg.
4.2.1.2

-

H530_2 Turveg

Turveg til Trysfjorden skal opparbeides som anleggsveg i anleggsfasen. Denne må istandsettes og
revegeteres ett år etter vegen er ferdig bygd.

4.2.2
-

H560 Bevaring naturmiljø

Kantsonen til vassdrag skal ivaretas som en økologisk funksjonell kantsone med minimum 5
meters bredde. Der anleggstekniske hensyn likevel umuliggjør dette kan kantvegetasjonen
fjernes i nødvendig omfang. Ved reetablering rekonstrueres elvebreddens form og overflate før
det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne arter.
4.2.2.1

-

Vassdrag

I sone H560_1, Søgneelva, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og i størst mulig grad
bevares under anleggs- og driftsfasen. Tiltak i forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom
dette ikke forringer natur- og vannkvaliteter permanent.

-

Ved omlegging av bekken i sone H560_2a, Kleplandsbekken, skal bekkens økologiske funksjon
som gyteområde for anadrom fisk sikres/ivaretas ved gjennomføring av tiltak innenfor området.
Det skal sikres naturlik bunn, vanntilførsel og vannkvalitet som ivaretar dagens nivå av gyting.
I sone H560_2b skal den omlagte bekkens økologiske funksjon sikres med naturlik bunn.

-

I sone H560_3, Hellersdalen/Fidjan, skal avrenning av partikler og næringsstoffer fra mulig
midlertidig anleggsområde og massedeponi minimeres.
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I sone H560_4, Tverråna, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og søkes bevart under
anleggs- og driftsfasen. Terrenget under brua skal tilrettelegges for utveksling til hjortevilt. Tiltak i
forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom dette ikke forringer natur- og vannkvaliteter
permanent.
Avrenning fra midlertidig anleggsområde skal minimeres.

-

I sone H560_5, Dåsåna, skal bekkens økologiske funksjon som gyteområde for anadrom fisk
sikres/ivaretas ved gjennomføring av tiltak innenfor området. Det skal sikres naturlik bunn,
vanntilførsel og vannkvalitet som ivaretar dagens nivå av gyting i vassdraget. Det skal etableres
en fiskeførende kulvert som ivaretar vandring for fisk og passasje for fauna.

-

I sone H560_6, Skiftebekken, skal vassdragets økologiske funksjon sikres og søkes bevart under
anleggs- og driftsfasen. Tiltak i forbindelse med anleggsfasen kan tillates dersom dette ikke
forringer natur- og vannkvaliteter permanent.
Avrenning fra midlertidig anleggsområde skal minimeres.

4.2.2.2
-

Viltovergang

I sone H560_7 tillates etablering av viltovergang. Innenfor sonen tillates en forskyvning av
etablering av viltovergangen innenfor det aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå- og formål.

-

Viltovergang skal ha bredde på minimum 40 meter. Endelig detaljering gjøres i samråd med
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

4.2.2.3

Naturtype, utvalgte naturtyper og sjeldne /rødliste arter.

-

Alle tiltak i sone H560_8 skal foretas i samråd med Fylkesmannen.

-

Nødvendig hogst eller tiltak i forbindelse med etablering av ny E39 skal foretas i samråd med
Fylkesmannen.

-

Det skal etableres trekirkegård i egnet område i samråd med Fylkesmannen, store gamle trær
skal tas ned i hel lengde og plasseres i egnet trekirkegård.

-

Flyttbare viktige eksemplarer av rødlistearter og biologiske nøkkelelementer skal fysisk flyttes til
andre deler av naturtypelokaliteten, som ikke berøres av vei utbyggingen.

4.2.3

H570 Bevaring kulturmiljø

-

Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H730 uten godkjenning fra kulturminnemyndighet.

-

Før iverksetting av tiltak må ingen inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.

4.2.4
-

H730 Båndlegging etter lov om kulturminner

Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H730 uten godkjenning fra kulturminnemyndighet.
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Før iverksetting av tiltak må ingen inngrep som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme et automatisk fredet
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.

5 Bestemmelser til bestemmelsesområder
5.1

#2 Vilkår for anleggelse av arealer, bygninger og anlegg
5.1.1
-

#2_L Landbruksveg

Innenfor bestemmelsesområdet #2_L1 skal det etableres landbruksveg over tunnelportalen på
Klepland.

-

Veg #2_L2 kan benyttes som adkomstveg for anlegg, drift og vedlikehold av Søgnetunnelen.

-

Veg #2_L3 skal benyttes som adkomstveg av eiendom gnr/bnr 69/22 og 69/14 (Tag)

5.1.2
-

#2_T Tunnelsoner

Innenfor bestemmelsesområdet #2_T tillates en forskyvning av etablering av tunnelmunning
innenfor det aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå- og formål.

-

Prinsipper for tunnelportalutforming fremgår av Rap-001 DesignVEI.

5.1.3
-

#2_B Brusoner

Innenfor bestemmelsesområdet #2_B tillates en forskyvning av brukonstruksjonene innenfor
aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå- og formål.

-

Prinsipper for bruutforming fremgår av Rap-001 DesignVEI.

5.1.4
-

#2_K Kulvertsoner

#2_K1 (Dåsåna) skal ha mest mulig naturlik bunn og erosjonsforhindrende tiltak for best mulig å
ivareta passasje av anadrom fisk. Endelig detaljering innenfor #2_K1 skal skje i samråd med
fiskefaglig kompetanse/Fylkesmannen.

-

#2_K2 (Dyredalen) skal ivareta mulighet for etablering av driftsveg/viltpassasje. Utforming av
viltpassasje innenfor #2_K2 skal skje i samråd med viltfaglig kompetanse/Fylkesmannen.

-

Prinsipper for kulvertutforming fremgår av Rap-001 DesignVEI.

-

Innenfor arealene merket #2_K tillates en forskyvning av kulvertetablering innenfor aktuelle
vertikalnivå, horisontalnivå- og formål.

5.1.5
-

#2_F Sedimentasjons/ renseanlegg

I område #2_F skal ivareta mulighet for plassering og etablering av sedimentasjons/renseanlegg
over- eller under bakken.

-

Prinsipper for utforming av sedimentasjons/renseanlegg fremgår av Rap-001 DesignVEI.
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Innenfor arealene merket #2_F tillates en forskyvning for etablering av sedimentasjons/
renseanlegg innenfor aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå- og formål.

5.1.6
-

#2_S Støy

Ved #2_S for tunnelportalen ved Volleberg skal det etableres støysikringstiltak med høyde inntil
15 meter.

-

Ved #2_S for tunnelportalene ved Klepland og Vedderheia skal det etableres støysikringstiltak
med høyde inntil 2,5 meter

-

Ved #2_S på Trysfjordbrua skal det etableres støysikringstiltak med høyde inntil 1,5 meter.

-

Prinsipper for utforming av støysikringstiltak fremgår av Rap-001 DesignVEI.

5.1.7
-

#2_R Rekkefølge

I område #2_R1 (Dallen) skal det foreligge godkjent anleggsplan av midlertidig kryssområde før
igangsettingstillatelse. Anleggsplanen skal forelegges Statens vegvesen for uttalelse og
godkjennes av kommunen.

-

I område #2_R2 (Fidjan) skal det foreligge godkjente deponiplaner før igangsettingstillatelse av
midlertidig massedeponi. Deponiplanen skal forelegges kommunen for godkjenning.

-

I område #2_R3 (Lone) skal det foreligge godkjent anleggsplan av midlertidig kryssområde før
igangsettingstillatelse. Anleggsplanen skal forelegges Statens vegvesen for uttalelse og
godkjennes av kommunen.
5.1.8

-

#2_O Omlagt bekkeløp

område #2_O (Kleplandsbekken) skal bekkens naturlige løp legges om innenfor sonen. Den
omlagte bekken skal ha mest mulig naturlik bunn og erosjonsforhindrende tiltak.

5.2

#10 Frigivelse av automatisk fredete kulturminner
-

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen nærmere enn 100 meter fra automatisk fredete
kulturminner med id 217418, 217421, 217428, 221634 og 221637 (bosetnings- og
aktivitetsområder), id 217419 og 221629 (hellere), samt id 174147 (steinalderlokalitet) og id
114031 (gravminne), skal det foretas arkeologisk utgravninger av disse kulturminnene, som er
markert som bestemmelsesområde # 10 i plankartet.

-

Det skal tas kontakt med Vest- Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

-

Oppstart av anleggsarbeid i området, før de automatisk fredete kulturminnene er utgravd, må
skje i samråd med Kulturhistorisk Museum, UiO. Anleggsarbeidet må ikke hindre museets
adkomst til området, eller forstyrre den arkeologiske undersøkelsen (jf. HMS).

-

Det skal gjøres nødvendige tiltak under anleggsarbeidet slik at det ikke oppstår skader på
kulturminner i fornminneparken på Klepland, eller på de øvrige automatisk fredete
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kulturminnene som ligger nært planområdet (id 174127, 217429, 217430, 217431, 226130).
Arbeid skal skje i samråd med Aust- og Vest Agder fylkeskommune.

5.3

#91 Vilkår for anleggelse av midlertidige og permanente deponi
5.3.1
-

#91 Midlertidig anlegg- og riggområde

Områder merket som #91 Midlertidig anleggsområde, riggområde og anleggsveier tillates
benyttet til anleggsdriften, herunder midlertidig lagring av jord og steinmasser for anleggstiltak
samt rivning av bygninger innenfor området. Det skal kun benyttes rene masser innenfor
planområdet. Stedegne masser skal prioriteres.

-

Bestemmelsesområdet omfatter også eksisterende private veger som kan benyttes som
anleggsveger.

-

Langs eksisterende adkomstveger og driftsveger kan det tillates mindre tiltak som punktvise
utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av høyspentkabel.

-

Innenfor overlappende bestemmelsesområde #91 og H120 Sikringssone grunnvannsforekomst
ved Monan skal H120 ivaretas i hht krav nedfelt i 2.2.3 Miljø og 4.1.1.

-

-

Tiltak innenfor hensynsone H560 og midlertidig anleggsområde skal gjennomføres skånsomt og
forringelse av lokaliteten skal i størst mulig grad unngås.
Det skal utarbeides anleggsplaner som skal forelegges Statens Vegvesen/Nye Veier og godkjennes
av kommunen.
Midlertidig anlegg- og riggområde, #91 skal gjelde frem til 1 år etter at veganlegget er ferdigstilt.

-

Etter avsluttet anleggsperiode opphører bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og

-

riggområde. Området skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og revegeteres med
stedegen vegetasjon.

5.3.2

#91_1 Massedeponi

-

Det skal utarbeides deponiplaner som skal godkjennes av kommunen.
Massedeponier skal kun benyttes til deponering av rene masser.

-

Permanente massedeponi skal legges på tett flate med oppsamling av sigevann.

-

Sigevann skal renses før utslipp til resipient.

-

Permanente massedeponier skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og revegeteres med
stedegen vegetasjon.

6 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring
6.1

Tidsrekkefølge
6.1.1

Før anleggsarbeid kan igangsettes

-

Skal det utarbeides overvåkningsprogram som skal gjelde i anleggsfasen og i driftsfasen.

-

Skal det igangsettes forundersøkelser av vannmiljø i alle berørte resipienter 1 år før anleggsstart.

-

Innenfor hensynssone H120 Sikringssone grunnvannsforekomst skal det foreligge godkjent
utslippstillatelse for anleggsperioden, jf.pkt 2.2.3.
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-

Skal det foreligge godkjente anleggsplaner, jf pkt 5.3.1 eller godkjente deponiplaner, jf pkt 5.3.2.

-

For midlertidig kryss i henhold til #2_R1 (Dallen) og #2_R3 (Lone), skal det foreligge godkjente
anleggsplaner, jf pkt 5.1.7.

-

For deponi i henhold til #2_R2 (Fidjan), skal det foreligge godkjente deponiplaner, jf pkt 5.1.7.

-

For massedeponi i #91_1, skal det foreligge godkjente deponiplaner.

6.1.2
-

Før det kan gis igangsettingstillatelse

Til bebyggelse innenfor BI6, BI7, BI8, BI9 og BI10, skal det være ferdigstilt fortau eller
gang/sykkelvei langs fylkesveien fra Lohnelier næringsområde til Ormelia.

-

Til bebyggelse innenfor BI6 – BI12 skal støy fra o_SKV2 utredes og eventuell nødvendig
støyskjerming gjennomføres.

-

For tiltak innenfor BI5 – BI14 skal det utarbeides en rammeplan for vann og avløp

-

Til anleggstiltak med krav til byggesøknad, skal det foreligge anleggs- og/eller deponiplan med
beskrivelse av massetypenes opphav og hvor disse er fordelt.

6.1.3

Før det kan gis ferdigattest/midlertidig tillatelse, eller settes trafikk på hele eller
deler av veganlegget, skal følgende tiltak være ferdigstilt:

-

Tiltak mot luftforurensing i henhold til nye oppdaterte beregninger skal foreligge, jf pkt 2.2.1

-

Støyskjermingstiltak i og utenfor planområdet i henhold til nye oppdaterte beregninger skal
foreligge, jf pkt 2.2.2 og pkt 5.1.6

-

Sikringstiltak, viltgjerder og viltover- og underganger samt kulverter, jf pkt 4.2.2.2 og pkt 5.1.4.

-

Tekniske anlegg og traseer for håndtering av overvann.

6.1.4
-

Innen ett år etter at veianlegget er åpnet for trafikk skal følgende være ferdigstilt:

Beplantning, revegetering og istandsettingsarbeider av alle arealer knyttet til veganlegg, turveger
og midlertidig anleggs- og riggområder.

-

6.2

Vestlandske hovedveg, Postvegen og andre turveger skal reetableres/istandsettes og tilpasses
omkringliggende naturlig terreng, jf pkt 4.2.1.1.
Midlertidig anlegg- og riggområde, #91 skal være opparbeidet og tilbakeført.

Andre vilkår
-

Områdene BKT, BI6 – BI12 kan ikke tas i bruk før midlertidige bruk for anlegg- og riggområde
opphører, senest 1 år etter at ny E39 er åpnet for trafikk.

-

SPP2 skal opparbeides når o_SKV2 er bygget frem til parkeringsplassen. Før endelig fastsettelse
av viltkryssing i Dyredalen, skal det utarbeides en helhetlig viltfaglig plan, jf. pkt. 4.2.2.2 og 5.1.4.
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Forord
Reguleringsplanen utarbeides i regi av Nye Veier AS som er et fullt ut statlig eid
aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde
viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i
utlandet.
Nye Veier ønsker å være en effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig,
kostnadseffektiv utbygging og drift av hovedveiene de har ansvar for. Denne infrastrukturen
vil styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere
veitransport.
Utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en av de fire hovedstrekningene i
Nye Veiers veiportefølge.
E39 er en europavei som går fra Trondheim, via Bergen og Stavanger til Kristiansand, her
går den videre via ferje til Danmark. I Kristiansand møter E39 E18, som kommer fra NordIrland og går via Oslo til St.Petersburg. Veien er derfor av stor betydning for Sør-Norge.
Delparsellen Søgne øst – Mandal øst er en av to deler i delstrekningen fra Kristiansand vest
til Mandal øst.

Figur 1-1: Illustrasjon nye E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst (www.nyeveier.no).

For delparsellen Søgne øst – Mandal øst er det utarbeidet en detaljregulering.
Planleggingsleder fra Nye Veier har vært Jon Terje Ekeland.
Reguleringsplanen er utført av Sweco Norge AS med Karl Arne Hollingsholm som
oppdragsleder.
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1 Innledning
Planbeskrivelsen beskriver reguleringsplan for ny firefelts motorvei E39 gjennom Søgne
kommune fra Volleberg og et stykke inn i Mandal kommune ved Mjåvatn skytebane.
Veiprosjektet E39 fra Søgne Øst til Mandal Øst er 14 km langt.
Formålet med denne reguleringsplanen er å bidra til utbyggingen av ny E39 fra Kristiansand
vest til Lyngdal vest. Parallelt med denne reguleringsplanen er det også utarbeidet en
reguleringsplan for E39 Kristiansand Vest til Søgne øst. Figur 1-1 viser områdene som er
under regulering.

Figur 1-1 Illustrasjon fra over hovedstrekning fram til Lyngdal med utsnitt av delparsellene som nå reguleres (Rap001DesignVEI).

Nye Veier AS er ny som organisasjon og har som visjon at veiutbyggingen skal
gjennomføres raskt og smart. Denne reguleringsplanen er den første som Nye Veier legger
frem uten å ha overtatt materiale fra Statens vegvesen.
Parallelt med planarbeidet er det gjennomført en prosess i en teknisk innovasjonsgruppe,
hvor man har sammenlignet gjennomføring av større veiprosjekter i Norge, Danmark og
Sverige. Hensikten er å komme fram til en enklere prosess frem til gjennomføring. Dette har
blant annet ført til utarbeidelse av en designveileder Rap-001 DesignVEI.
Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter:
Reguleringsplankart i målestokk 1:2000 (A0), datert 02.02.2017, sist revidert 06.06.2017.
Reguleringsbestemmelser, datert 02.02.2017, sist revidert 06.06.2017.
Planbeskrivelse, datert 02.02.2017, sist revidert 06.06.2017.
Tegningshefte, datert 02.02.2017
Rap-001 DesignVEI, datert 06.01.2017, sist revidert 15.05.2017.
Rap-005 ROS-analyse, datert 06.01.2017, sist revidert 15.05.2017.
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Rap-007 YM-plan, datert 06.01.2017, sist revidert 15.05.2017.
Fagrapport Støy, datert 02.02.2017, sist revidert 11.05.2017.
Fagrapport Luft, datert 02.02.2017
Fagrapport Kulturminner, datert 02.02.2017
Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E39 gjennom Søgne og Mandal kommuner,
Biofokus-rapport 2017-11
Innkomne merknader med kommentarer, november 2015
Innkomne merknader med kommentarer, mai 2016
Innkomne merknader med kommentarer, november 2016
Innkomne merknader med kommentarer, april 2017
Planbestemmelser og plankart vil være de juridiske dokumentene i saken, planbeskrivelsen
beskriver tiltaket og andre vedlegg beskriver fagspesifikt hvordan tiltaket er tenkt løst.
Plandokumentet kan lastes ned på: http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e39krsv-man/
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2 Sammendrag
E39 er hovedtransportåren for biltrafikk gjennom Søgne kommune mellom Kristiansand og
Stavanger. Vegen har en viktig transportfunksjon både for lokal, nasjonal og internasjonal
trafikk. Denne reguleringsplanen er sammen med reguleringsplan E39 Kristiansand vest –
Søgne øst, de to første reguleringsplanene Nye Veier gjennomfører på strekningen E39
Kristiansand – Ålgård.
Hensikten med planen er å regulere firefelts motorveg mellom Volleberg i Søgne og Mjåvatn
i Mandal. Vegen er del av hovedvegforbindelsen mellom Kristiansand og Stavanger på sørog sørvestlandet. Målet med planen er bl.a. å øke trafikksikkerheten, få økt fremkommelighet
gjennom økt kapasitet samt å oppnå miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes
utenom sentrumsområder.
Gjennom prosessen har det vært gitt informasjon om arbeidet gjennom ulike former for
medvirkingsprosesser, som orienteringsmøter og varsling gjennom ulike former for medier.
Reguleringsplanen forholder seg til overodnede nasjonale og regionale planer, så vel som
kommunale planer. Denne planen overlapper og påvirker gjeldene reguleringsplaner.
Overlappende planer ivaretas i bestemmelser og beskrives i planbeskrivelsen.

2.1

Eksisterende forhold

E39 har fire felt mellom Volleberg og Tangvall, bygget som H5-veg (H5-veg defineres som
en veg dimensjonert for trafikk mellom 6000 – 12000 kjøretøy i døgnet, 90 km/t og med
midtdeler) med gjennomgående forbikjøringsfelt og ferdigstilt i 2014. Vest for Tangvall
fortsetter E39 som en smal to-felts vei. Vegen mellom Lindelia og Døle bru rundt Trysfjorden
er smal, bratt og rasutsatt.
Eksisterende terreng er for det meste kupert skogsterreng. Landskapsbildet karakteriseres
av en intakt og svært variert landform som danner romlige strukturer, daler og åser. Enkelte
daler som Dyredalen og fjordrom som Trysfjorden danner større og mer sammenhengende
romstrukturer i planområdet. Deler av området er mye brukt til friluftsliv.
Eksisterende næringsområde på Lohnelier berøres direkte av planen, samt enkelte boliger
og hytter. Det bor barn og unge i influensområdet for planen. De største boligområdene er
Vedderheia og Volleberg. I tilknytning til boligområdet på Vedderheia er det barnehage, skole
og idrettsanlegg.
Søgne er ei bygd med lange historiske røtter. En rekke arkeologiske funn fra steinalder,
bronsealder og jernalder forteller om relativt omfattende aktivitet og bosetting i området.
I forbindelse med nåværende planarbeid for vegstrekningen er det registrert til sammen 39
kulturminner innenfor vegstrekningen. Ved Trysfjorden er det gamle ferdselsveger og
vilttrekk.
I planområdet er det i hovedsak jomfruelig mark. I tillegg finnes det noe landbruksarealer,
veiarealer, industriområder og et fåtall boliger langs traseen. Områdets naturmangfold har
middels til høy verdi. Planområdet inneholder en rekke naturtypelokaliteter med høyt
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potensiale for funn av rødlistearter. Området er viktig for anadrom fisk og har middelshøy
verdi for vilt. I vest ligger Dyredalen som er viktig for større hjortevilt som elg og hjort.
Innenfor planområdet er det registrert hule eiker som kommer under forskrift om utvalgte
naturtyper etter naturmangfoldloven. De viktigste naturressursene i planområdet er knyttet til
jordbruk og skogbruk. Terrenget langs traséen er i hovedsak preget av kupert terreng med
berg i dagen og mellomliggende myrdrag og landbruksområder. I planområdet ligger det
også flere små tjern.
Luftberegningene for en nullsituasjon viser at estimert trafikkmengde i 2040 langs dagens
trasé ikke fører til overskridelser av grenseverdiene for rød og gul luftforurensningssone i
Tangvall. Eksisterende E39 går gjennom tett befolkede områder og betegnes i dag som
støyutsatt. Beregninger fra konsekvensutredningen viser at i 2040 vil ca. 660 boliger langs
eksisterende trasé for E39 ligge innenfor gul eller rød støysone forutsatt at planen ikke
realiseres og at trafikken fortsetter på dagens trasé.

2.2

Beskrivelse av planforslaget

Parsellen E39 Søgne øst – Mandal øst er ca. 14 km lang. Planforslaget består av 11
reguleringskart på grunnen (2 1-11) og 5 reguleringskart under grunnen, tunnel (1 1-5) i
Søgne kommune og ett reguleringskart på grunnen i Mandal kommune (2-12). For å få
oversikt over relevante problemstillinger knyttet til spesifikke områder, er det valgt å dele
planen opp i 6 delstrekninger. Disse er:
Delstrekning 1 Volleberg – Monan
Delstrekning 2 Søgnetunnelen
Delstrekning 3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde
Delstrekning 4 Lohnelier – Lindelia
Delstrekning 5 Trysfjorden
Delstrekning 6 Dyredalen - Mjåvatn
Innenfor delstrekningene beskrives spesielle forhold knyttet til den nevnte delstrekningen. På
Monan vil det være fokus på Monankrysset og to ulike alternative kryssløsninger for
vurdering under entreprisefasen. På Lohnelier er hovedtemaet Lohnelierkrysset med
funksjoner. Over Trysfjorden er Trysfjordbrua hovedtema.
Videre beskrives andre temaer ved planforslaget som dekker alle delstrekningene. Det er et
mål at veganlegget skal gis en enhetlig visuell karakter. Naturskapt terreng må betraktes
som en ikke fornybar ressurs og det legges vekt på bruk av materialer som er varige og
tilfører anlegget karakter over tid. I samarbeid med planarbeidet for strekningen E39
Kristiansand vest – Søgne øst, er det utarbeidet en formingsveileder, Rap-001 DesignVEI.
Alle tiltak som er direkte knyttet til etablering av E39 skal følge prinsippene for opparbeiding
og materialbruk som er utarbeidet i Rap-001 DesignVEI.
Innenfor de ulike delområdene ligger det flere kulturminner og kulturmiljøer. Åtte av disse må
det søkes om frigivelse av. Kulturminner beskrives i kulturminnerapporten som er vedlagt
planen. Det er i tidligere planfaser gjennomført generell kartlegging av biologisk mangfold i
planområdet. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utført flere undersøkelser
rettet mot naturtypelokaliteter rundt Trysfjorden og ved Lohnelier industriområde, viltsporing i
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hele planområdet og elektrofiske. Det er utarbeidet et overvåkningsprogram som skal følges
opp i den videre prosessen.
Ny E39 planlegges som firefelts veg med en dimensjonerende hastighet på 110 km/t, med
en vegbredde på henholdsvis 21 meter for motorveg med en ÅDT på mellom 12000- 20 000
og 23 meter for en motorveg med en ÅDT > 20 000. Det skal bygges en rekke nye
konstruksjoner i prosjektet. På veistrekningen E39 er det planlagt 5 brukryssinger, 5
portalområder og 1 viltkryssing. I tillegg til konstruksjonene på vegstrekningen E39 er det
planlagt 1 overgangsbru, 1 kjørekulvert, 2 bekkekulverter, 5 tekniske bygg i dagen samt 6
tekniske bygg samt pumpesump i Søgnetunnelen. To av brustedene, Monan og Trysfjorden,
vil få markante konstruksjoner. Krysning av Trysfjorden planlegges med to parallelle, store
betongbruer av typen fritt frambygg, hver av dem på ca. 520 meter. Fritt frambygd bru er en
metode for bygging av bruer hvor en bygger en fri utkraging fra en fast ende. Krysset på
Monan vil også få store brukonstruksjoner, med parallelle E39 bruer på ca. 370 og ca. 430
meter og tilhørende av- og påramper. Tunnelene er henholdsvis ca. 4 km og ca. 600 meter
lange.
Ny E39 planlegges med hovedvegstandard, med høyt fartsnivå og med høy trafikkmengde.
Vegen har ikke et tilbud for myke trafikanter. I kryssområdene legges det til rette for gang- og
sykkeltrafikk mellom bussholdeplassene og innfartsparkeringene gjennom etablering av
fortau, og dette knyttes opp mot eksisterende systemer. Kollektivtrafikken ivaretas både i
Monankrysset og i Lohnelierkrysset. Her legges holdeplasser på rampene og på
sekundærvegnettet, for å ivareta kollektivtrafikken på best mulig måte.
For næring og virksomheter i Søgne kommune vil ny E39 medføre kortere, tryggere og mer
driftssikker reiseveg mot Kristiansand og Mandal. Dette øker attraktiviteten for området som
arbeidsmarked og handelssted.
Utbygging av E39 til firefelts motorveg mellom Volleberg i Sogndalen kommune og Mjåvatn i
Mandal kommune omfatter tung anleggsdrift med omfattende masseforflytning, tunnel- og
sprengningsarbeider, grunn- og fundamenteringsarbeider samt arbeider med større
brukonstruksjoner og kompliserte vegkryss. Det er utarbeidet en samlet Rap-007 YM-plan for
denne reguleringsplanen og regulerinsplanen for E39 Kristiansand vest – Søgne øst. Rap007 YM-plan ligger vedlagt.
Det er fokus på anleggsgjennomføring av prosjektet og utfordringer rundt massehåndtering.
Det reguleres ett permanent massedeponi på strekningen i vestlig del av prosjektet i
Dyredalen i Mandal kommune.
Ny E39 vil bli liggende lengre borte fra de mest befolkede områdene rundt Tangvall og vil gi
avlastende virkning på støy i forhold til dagens situasjon for mange. I anleggsfasen vil det
likevel i perioder kunne bli økte støy- og støvplager for beboere og brukere av friområder i
nær tilknytning til ny E39. I tillegg vil tiltaket med ny veg kunne oppleves som en visuell og
fysisk barriere. I anleggsperioden vil det kunne bli midlertidig økt trafikk på lokalvegnettet,
avhengig av hvordan anleggsarbeidet legges opp.
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2.3

Virkninger av planforslaget

Større justeringer fra kommunedelplanens vurderinger til reguleringsplanen er vurdert og
beskrevet. Virkningene planforslaget har for landskapsbildet, folkehelse, nærmiljø, friluftsliv,
kulturminner, naturverdier, naturressurser og vannmiljø er vurdert og beskrevet.
Fokuset ligger på hovedelementene i reguleringsplanen, som veglinjens fremtoning i
landskapet, utforming av Monankrysset, størrelsen på Lohnelierkryssets utfyllinger, samt
kryssing av Trysfjorden. Kulturminner og naturtypelokaliteter som berøres, vises og
beskrives. Vannmiljøet i planområdet ivaretas gjennom et overvåkningsprogram som vil være
en del av risiko og sårbarhetsanalysen, som ligger vedlagt. Analysen er en overordnet og
kvalitativ vurdering av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase i planområdet når
det gjelder personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier.
Med ny E39 vil det trafikale bildet forandre seg i Søgne kommune. Nytt Monankryss ivaretar
trafikken til og fra Tangvall på en god og robust måte. Likevel må det regnes med at den
lokale trafikken til og fra Tangvall fører til en høy årsdøgntrafikk (ÅDT). Beregninger for år
2040 viser 18700 kjøretøy i døgnet. Gjennomgangstrafikken som tidligere blandet seg med
lokaltrafikken til Tangvall og videre vestover, vil nå separeres. I år 2040 vil denne trafikken
utgjøre 17400 kjøretøy i døgnet. Dette er en trafikk som da vil ha minimal påvirkning på de
største boligområdene.
Planforslaget medfører at det må legges om en del vann- og avløpsledninger, samt
omlegging av høyspenningsforsyninger til nettstasjoner/trafoer. Det planlegges også å flytte
nettstasjoner. Adkomst, vann- og avløpsanlegg, samt elforsyning til boliger og / eller
næringslokaler må legges om.
Ny veglinje for E39 er trukket vekk fra de mest befolkede områdene hvor dagens trasé ligger
og vegomleggingen vil ha en avlastende effekt på luftforurensingen på eksisterende E39.
Resultatene fra spredningsberegningene viser generelt lave forurensningsverdier langs den
foreslåtte veglinjen, men det forekommer forhøyede verdier ved tunnelmunningene.
Før skjerming langs veg får totalt 26 boliger og 4 fritidsboliger støynivå over anbefalt
grenseverdi. Etter skjerming får 15 boliger og 1 fritidsbolig støynivå over anbefalt
grenseverdi. 3 av disse boligene får støynivå over nedre grenseverdi for rød støysone og
anbefales innløst. De resterende 12 boliger og 1 fritidsbolig skal støy-isoleres med lokale
støyskjermingstiltak. Støyutsatte boliger langs eksisterende trasé og som ikke får økt støy
som følge av planforslaget er ikke talt med i oversikten over.
Eiendomserverv beskrives i tabellform i planbeskrivelsen. Endelig eiendomserverv fastsettes
når behovet er avklart.
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3

Bakgrunn

3.1

Hensikten med planen

Veiprosjektet E39 fra Søgne øst til Mandal øst er ca. 14 km langt. Strekningen starter i øst
ved Volleberg, Søgne kommune, like over grensen fra Songdalen kommune, og strekker seg
til like øst for Mjåvatn skytebane i Mandal kommune. Prosjektet inngår som en del av det
anbefalte konseptet i konseptvalgutredningen (midtrekkverkskonseptet) for E39 Søgne –
Ålgård. Strekningen Søgne øst – Mandal øst -Livold er ikke omtalt som eget prosjekt i
Nasjonal Transportplan. Delstrekningen Lindelia-Døle bru er derimot omtalt som eget
prosjekt i forslag til handlingsprogram 2014-2017 (2023) med oppstart i perioden 2018-23.
Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen E39 Volleberg – Døle bru, vedtatt
18.06.15. Reguleringsplanen bygger videre på vedtatt kommunedelplan (KDP). Planforslaget
går over to kommuner og både Søgne kommune og Mandal kommune vil på bakgrunn av
dette være planmyndighet for å behandle reguleringsplanforslaget. Strekningen E39 er del
av hovedvegforbindelsen mellom Kristiansand og Stavanger på sør- og sørvestlandet. Veien
er derfor av stor betydning for Sør-Norge. Dagens E39 har ikke god nok standard i henhold
til dagens trafikkmengde og trafikkavvikling. Det er høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og mange
trafikkulykker på strekningen. Reguleringsplanen for ny E39 Søgne øst – Mandal øst er
utarbeidet i samarbeid med reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst. Dette for
å ivareta sammenhengene og helheten på strekningen.
Øst i planområdet reguleres ny E39 sør for Søgneelva og dagens trasé, før vegen krysser
Søgneelva og dagens E39 trasé ved Monan. Derfra går ny E39 nord for dagens trasé i både
tunnel og dagsone, fra Monan til Lindelia. Videre krysser ny E39 Trysfjorden i bru og
fortsetter gjennom Dyredalen i dagsone. Det tilrettelegges for to store kryss på ny E39, et
ved Monan, med avkjøring/påkjøring til/fra Tangvall og et ved næringsområde ved Lohnelier.
Plangrensen har i løpet av planprosessen blitt noe mindre enn opprinnelig planlagt i
kommundelplanen, mot vest. Kryssområdet ved Døle bru er tatt ut av planen og er ikke
lengre en del av denne reguleringsplanen.

3.2

Mål for prosjektet

Et overordnet samfunnsmål for strekningen Søgne – Ålgård, er at i 2040 skal
transportetterspørselen mellom Kristiansand og Ålgård håndteres effektivt og forutsigbart,
om med vesentlig færre alvorlige ulykker enn i dag.
Samfunnsmål og effektmål er en videreføring av målene fra planprogram og KDP for E39
Volleberg – Døle bru. De fremste målsettingene ved utbyggingen er:
- Økt trafikksikkerhet – nedgang i alvorlige møteulykker
- Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet – kjøretiden reduseres
- Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom sentrumsområder,
blant annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk.
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3.3

Krav om konsekvensutredning

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva som
automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.
Denne aktuelle delstrekningen er utredet i forbindelse med KDP for ny E39 på strekningen
Volleberg–Døle Bru, vedtatt i Søgne kommunestyre og Mandal kommunestyre 18.06.15.
Planområdet som nå reguleres ble konsekvensutredet i henhold til Forskrift om
Konsekvensutredning og metodikk i Statens Vegvesens Håndbok V712 i forbindelse med
utarbeiding av KDP. Foreliggende planarbeid regulerer en mindre justert variant av alternativ
12200 m/kort bru over Trysfjorden.
Planarbeidet vurderes i det vesentligste å være i samsvar med overordnet plan. Det vil være
mindre avvik med etablering av anleggsveier/massedeponier. Administrasjonen i Søgne og
Mandal kommuner har vurdert at konsekvensutredningen som ble utarbeidet i KDP er
tilstrekkelig grad dekkende for denne detaljreguleringen. Av denne grunn blir ikke traséen
konsekvensutredet på nytt. Det er utarbeidet en rekke fagutredninger i forbindelse med
planarbeidet, og flere av disse dekker tverrfaglige vurderinger av konsekvenser som kan
oppstå som følge av den planlagte utbyggingen.
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4 Planprosessen
4.1

Organisasjon

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapets skal
planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen
og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier vil være en slank og effektiv
byggherreorganisasjon.
Målet til Nye Veier er å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre
hovedveier. Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi
innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette
skaper en merverdi utover utbygging i tradisjonell forstand.
Nye Veier er i oppstartsfasen med å finne en god organisasjons- og prosjektstruktur. I dette
prosjektet er følgende organisasjon lag til grunn:

Figur 4-1: Prosjektorganisasjon (www.nyeveier.no)

4.1.1

Prosess og dialogmøter

I løpet av prosessen har Nye Veier sammen med konsulentene Sweco og Rambøll Norge,
som har ansvaret for regulering av hver sin delparsell fra Kristiansand vest til Mandal øst,
arbeidet med de ansvarlige kommunene med jevnlige diskusjons- og samarbeidsmøter.
Det har også blitt avholdt møter i ekstern samarbeidsgruppe hvor begge delstrekningene har
blitt sett på i sammenheng.
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Videre har det vært arbeidsmøter internt mellom Rambøll og Sweco i prosessen med å
sammenstille fag og dokumenter. Dette for å finne mest mulige effektive løsninger for denne
og neste fase.

4.2
4.2.1

Medvirkning
Orienteringsmøter

I løpet av prosessen har det vært invitert til flere møter for grunneiere, beboere og andre
berørte parter. Det har særlig vært interessene knyttet til friluftsliv, nærmiljø og
grunneierinteresser.
Det ble holdt Åpen dag 28.10.2015 i Søgne i forbindelse med oppstartsvarselet. I underkant
av 60 personer møtte opp på fellespresentasjonen.
Den 01.03.2017 ble det avholdt Åpen dag i forbindelse med varsling av reguleringsplan.
Rundt 50 personer møtte på Søgne Rådhus og ble informert om planens innhold og
prosessen videre.
Den 23.03.2017 ble det avholdt et eksternt samarbeidsgruppemøte hvor Nye Veier,
fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen, Mattilsynet, Søgne-, Mandal-,
Kristiansand- og Songdalen kommune var representert.
Den 23.03.2017 ble det avholdt møte med byggesaksavdelingen i Søgne kommune.
Gjennom høringsperioden er det også avholdt flere møter med planavdelingen i Søgne
kommune.

4.3

Varsel om oppstart

Planarbeidet ble varslet den 02.10.2015 med høringsperiode til 06.11.2015. Det kom 40
innspill til varselet om oppstart av planarbeidet. Et eget dokument med samlede
kommentarer til innspillene er utarbeidet og vedlagt denne planen. De innkomne
merknadene hadde hovedfokus mot støy og luftforurensning, naturverdier, vilt og fiske, samt
friluftsliv og generelle bemerkninger i forhold til linjeplassering. Figur 4-2 viser bl.a. varslet
plangrense ved oppstart av reguleringsplanen
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Figur 4-2 Annonse ved varsel om oppstart av reguleringsplan
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4.3.1

Tilleggsvarsling

I april 2016 ble det sendt ut et begrenset tilleggsvarsel om utvidelse for Tangvall- og
Kleplandsområdene. Varselet ble sendt ut 08.04.2016 med høringsperiode frem til
10.05.2015. Et eget dokument med samlede kommentarer til innspillene er utarbeidet og
vedlagt denne planen. Det kom inn 5 merknader, hvor fokuset på bemerkningene gikk på
bruk av gårdsveier til anleggsveger, samt en mulig konflikt med en nettstasjon med
tilhørende luftlinje. Figur 4-3 viser områdene som inngikk i tilleggsvarselet som ble sendt ut i
april 2016.

Figur 4-3 viser utsnitt av tilleggsvarselet som ble sendt ut (kilde: Statens vegvesen)

I november 2016 ble det sendt ut et begrenset tilleggsvarsel om utvidelse av planområdet
rundt Lindelia. Varselet ble sendt ut 01.11.2016, med høringsperiode fram til den 21.11.16.
Et eget dokument med samlede kommentarer til innspillene er utarbeidet og vedlagt denne
planen. Det kom inn 3 merknader. Merknadene ble tatt til etterretning. Figur 4-4 viser
områdene som inngikk i tilleggsvarselet som ble sendt ut i november 2016.
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Figur 4-4 viser utvidelsen av plangrensen ved Lindelia (kilde: Nye Veier / Sweco)

4.4

Utleggelse til offentlig ettersyn

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn den 15.02.2017, med høringsfrist den 05.04.2017.
Det kom inn til sammen 45 merknader til den utsendte planen i Søgne kommune og Mandal
kommune. Av disse var det en innsigelse fra Statens vegvesen Region Sør.
Det har i perioden fra høringsfristens slutt og fram til levering av planen til 2. gangs
behandling vært arbeidet med å tilfredsstille merknader slik at bl.a. innsigelsen kunne
trekkes.
De innkomne merknadene er sammenstilt og kommentert i eget notat og vedlagt denne plan.
Kap. 11 gir også en kort oversikt over de viktigste bemerkningene.
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Figur 4-5 Annonse ved offentlig ettersyn
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5 Planstatus og rammebetingelser
5.1

Nasjonale planer og føringer

Følgende nasjonale og regionale planer og føringer ivaretas i denne planen.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
5.1.1
De nasjonale forventninger etter Plan- og bygningslovens § 6-1 ble for første gang fastsatt av
Regjeringen 24.6.2011, revidert 12.06.2015. De Nasjonale forventningene skal følges opp i
planleggingen etter Plan- og bygningsloven og legges til grunn for Statens deltaking i
planleggingen og omfatter bl.a. følgende tema:
Gode og effektive planprosesser
Gjennom bedre samarbeid og effektivisering av planarbeidet er det mulig å korte ned
tidsbruken, samtidig som viktige hensyn og kvalitetskrav ivaretas.
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en
langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av
klimaendringer som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har
gjort til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal og samfunnsutviklingen. Samtidig
blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, innovasjon og vekst i
nye og grønne næringer.
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem,
tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle.
5.1.2

Rikspolitiske retningslinjer og føringer i lovverk

Det finnes flere lovverk og statlige føringer som virker inn på planarbeidet. Det viktigste for
dette arbeidet er nevnt under:
Lover/forskrifter
- Plan- og bygningsloven (2008-06-27-71)
- Lov om kulturminner (1978-06-09-50)
- Naturmangfoldloven (2009-06-19-100)
- Vannforskriften (FOR-2006-12-15-1446)
- Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (FOR-22011-05-13-512)
- Byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488)
- Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2014-12-19-1726)
- Forurensningsforskriften (FOR-2004-06-01-931)
- Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716)
- Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt, 1981)
- Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992)
- Produktkontrollloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976)
Rundskriv/retningslinjer
- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014-09-26-1222)
- Barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
- Støy i arealplanlegging (T-1442)
- Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
- Vernede vassdrag (T-1078)
- Riks- og fylkesveier etter plan- og bygningsloven (T-1057)
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- Flaum- og skredfare i arealplanar (2/2011)
- Veileder massehåndtering og fremmede arter, Fylkesmannen i Aust-Agder
(10.06.2015)
5.1.3

Nasjonal transportplan 2014-2023

I følge Nasjonal transportplan 2014- 2023 er det viktig å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert
og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer
regional utvikling. Hovedmålene er:
- Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret
- En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren
- Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle
nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser
på helse- og miljøområdet.
5.1.4

Verna vassdrag

Søgne elva St.prp.nr 118 1991-92, NOU 1991 12B
Lona St.prp.nr 118 1991-92, NOU 1991 12B
Fredning av Lohnetjønn naturreservat (FOR-1988-11-10-910)

5.2
5.2.1

Regionale planer og føringer
Konseptvalgutredning (KVU)- samferdselspakke for Kristiansandsregionen (2011)

Det er en rekke regionale planer og strategier i Vest-Agder. Under er de mest relevante
nevnt og kort forklart spesielt med utvikling av utvikling av E39.
5.2.1.1 Regionalplan Lindesnes 2009
Planen har et fokus på utbedring og trygging av stamveinettet. Det skal arbeides for
gjennomføring av en KVU for ny E39 (red.am. er gjennomført), og at det gjennomføres
reguleringsplaner i forkant av veiutbygging. Fokus på trafikksikkerhet og 0-visjonen er viktig.
5.2.1.2 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050
Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for bærekraftig utvikling og
balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Planen er et grunnlag for den samtidig
pågående KVU arbeidet for ny E39.
Strategi for utvikling av ny E39 (E18) er som følger:
- Hinderfri 4-felt Gartnerløkka – Tangvall
- Ny riksveglinje gjennom Kristiansand sentrum og ny forbindelse til Kristiansand Havn
Et utsnitt fra planen viser det overordnede grepet som er tenkt gjennomført;
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Figur 5-1. Kartutsnittet viser strategien i kommunikasjonsutviklingen i Kristiansandsområdet. (Kilde: Regional Plan
Kristiansandsregionen)

5.2.2

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen

Det arbeides med å utarbeide en Bymiljøavtale for Kristiansandregionen. Denne skal være
en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv, sykkel og gange samt
mulig jernbane. Avtalen er tenkt å dekke de syv knutepunkts kommunene og skal være et
samarbeid mellom kommunene, Statens Vegvesen og de to fylkeskommunene. Areal og
transportplanutvalget (ATP) er rådgivende organ for bymiljøavtalen, som ledes av en
styringsgruppe. Målsetningen er nullvekst for personbiltransporten og økningen i
persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
5.2.3

Regionplan for Agderfylkene 2020

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid utarbeidet en felles regionplan for
Agder 2020. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er
attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene.
Sitat:
«Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det
viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan
nå ambisiøse mål.»
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5.2.4

Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020

Hovedformålet med planen er å etablere en strategisk overbygning for å samordne
fylkeskommunens ansvarsområder i en felles plan og å kunne se virkemidlene under de
forskjellige samferdselsområdene i sammenheng.
5.2.5

Regional transportplan Agder 2015-2017

Regionplan Agder 2020 har lagt til grunn at det skal utarbeides en Regional Transportplan
(RTP) for Agderfylkene. RTP skal bidra til at det utvikles et fremtidsrettet transportsystem
som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere og legger til rette for ønsket regional
utvikling. Et viktig formål med planen er å fremme regionens mål og prioriteringer inn mot
kommende Nasjonal transportplan (NTP). NTP omfatter alle de fire transportformene sjø, luft,
vei og bane og tar også for seg hovedutfordringene innen kollektivtransporten.
5.2.6

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Hovedmålet med planen at Agderfylkene skal være en ledende folkehelseregion som satser
på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett,
friluftsliv og fysisk aktiviteter skal økes. Alle skal kunne drive med idrett-, friluftsliv- og fysiske
aktivitet i sin hverdag der de bor. Planområdet berører viktige turveier og turområder som vil
bli hensyntatt i planarbeidet. Spesielt rundt Rossevannet er det flere populære turområder.
5.2.7

Regional plan for vannforvaltning for vannregionen Agder 2016-2021

En regional plan for vannforvaltning (vannforvaltningsplan) er et oversiktsdokument på
regionalt nivå som beskriver hvordan man skal forvalte vannmiljøet og vannressursene i
vannregionen i et langsiktig perspektiv. Den utarbeides etter forskrift om rammer for
vannforvaltningen (vannforskriften) og plan- og bygningsloven (pbl). Planarbeidet er initiert
av Staten jfr. pbl § 8-1, Planen skal derfor til godkjenning ved kongelig resolusjon etter
vedtak i Fylkestingene.
5.2.8

Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011-2020

Strategi for økt sykkelbruk i regionen er nedfelt i “Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen
2010-2020”. Resultatmål er at sykkeltrafikken skal dobles innen 2020. Dette tilsvarer 10 %
årlig økning og at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 11 % av alle reiser i 2020.
Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at Kristiansand som den første storby i Norge, har
oppnådd en sykkelandel på 10%.

5.3

Kommunale (overordnede) planer

Reguleringsplanen gjelder i to forskjellige kommuner og inngår i to forskjellige
kommuneplaner. Dette er vist i Figur 5-2 og Figur 5-3 under.
5.3.1
Kommuneplan Søgne kommune
Kommuneplanen for Søgne kommune 2012 – 2020 viser ny trasé for E39 på strekningen
Lindelia – Mandal grense. Traséen går nord for Try. Revidert forslag til kommuneplan for
Søgne kommune er under utarbeidelse og forslag til planprogram ligger ute til offentlig
ettersyn med høringsfrist den 30. januar. 2017.
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Figur 5-2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Søgne kommune. (Kilde: Søgne kommune)

5.3.2

Kommuneplan Mandal kommune

Kommuneplanen for Mandal kommune 2015 - 2027 viser ny trasé for E39 til Søgne grense.

Figur 5-3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Mandal kommune. (Kilde: Mandal kommune)

5.3.3

Kommunedelplaner

Reguleringsplanen berører tre kommunedelplaner.
5.3.4

Kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru (Søgen kommune)

Kommunedelplan for strekningen E39 Volleberg – Døle bru, ble vedtatt i Søgne
kommunestyre 18.06.2015. Planen skal på et overordnet og prinsipielt nivå, avklare trasè for
fremtidig E39, inkludert kryss, areal for døgnhvileplass, kollektivtiltak og øvrige vegrelaterte
servicefunksjoner, tunneler, bruer, massedeponi og nødvendige lokalveger, og fastsette et
båndlagt areal for å unngå at det etableres tiltak i nærheten av traseen som kan være til
hinder for den videre planleggingen av veganlegget.
Bakgrunnen og hovedmålene for kommunedelplanen med retningslinjer er:
- Valg av løsning må gi god effekt for gjennomgangstrafikken, men også tilknytning til
E39 for beboere og næringsliv i Søgne. Veg- og transport totalt sett bidra til til et
bedre nærmiljø for Søgnes innbyggere. Valg av løsning vil legge til rette for
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-

kommunens ønskede utvikling i nærområdet til både og fremtidig trasé for E39, i
henhold til de statlige retningslinjer som foreligger
Må gi et godt veinett med god trafikksikkerhet for alle trafikkanter.

Effektmålene for strekningen er:
- Redusert kjøretid og avstandskostnader på strekningen Søgne øst – Mandal øst
- Ingen møtelykker
- Trafikkseparering med gode kryss- og vegløsninger, planfrie kryssinger for gående og
syklende, samt redusert konflikt mellomde ulike reisetyper gjennomgangstrafikken,
handlereiser mellom bolig- og kjøpesenter

Figur 5-4.: Vedtatt kommunedelplan gjennom Søgne kommune, for videre planlegging av E39 på strekningen Volleberg -Døle
bru (Kilde: Sweco)

Vedtatt kommunedelplan gir mulighet, innenfor vist båndleggingssone, til å tilrettelegge for
ovennevnte funksjoner, med gitte føringer nevnt i bestemmelsene.
5.3.5

Kommunedelplan E39 Volleberg – Døle bru (Mandal kommune)

Kommunedelplan for strekningen, E39 Volleberg – Døle bru ble vedtatt i Mandal bystyre
18.06.2015. Kommunedelplanen omfatter E39 fra Døle bru til Søgne kommunegrense.
Planen skal på et overordnet og prinsipielt nivå, avklare trasè for fremtidig E39, inkludert
kryss, areal for døgnhvileplass, kollektivtiltak og øvrige vegrelaterte servicefunksjoner,
tunneler, bruer, massedeponi og nødvendige lokalveger, og fastsette et båndlagt areal for å
unngå at det etableres tiltak i nærheten av traseen som kan være til hinder for den videre
planleggingen av veganlegget.
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Figur 5-5. Utsnitt som viser Kommunedelplan for E39, Mandal øst - Døle bru. (Kilde: Mandal kommune)

Denne reguleringsplanen vil i hovedsak regulere arealer avsatt til LNF med båndlegging for
fremtidig regulering med også noe næringsareal vil berøres. Vedtatt kommunedelplan gir
mulighet, innenfor vist båndleggingssone, til å tilrettelegge for ovennevnte funksjoner, med
gitte føringer nevnt i bestemmelsene.
5.3.6

Kommunedelplan for Tangvall

Reguleringsplanen legger opp til en mulighet for å tilrettelegge for et tverrslag i
Søgnetunnelen inne ved Fidjan / Hellersdalen. Mulig anleggsadkomst vil berøre
kommunedelplan for Tangvall (vedtatt 26.05.2016). I Kommunedelplanen er det allerede
ivaretatt en mulig rundkjøring i det området det antas at en mulig anleggsadkomst kan
komme.
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Figur 5-6 viser utsnitt av kommunedelplan for Tangvall (kilde: Søgne kommune)

5.3.7

Kommunedelplan for sykkel

Mellom Volleberg og Lohnelier har Søgne kommune vedtatt 24.09.2015, Kommunedelplan
for sykkel.

5.4

Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

Innenfor planområdet er det noen få gjeldende reguleringsplaner. Matrisen og kartene under
lister opp gjeldende reguleringsplaner som vil bli delvis erstattet av den nye
reguleringsplanen for E39. En plan erstattes helt. Dette gjelder planid 20051013-2 Lohnelier
næringsområde. De andre reguleringsplanene erstattes kun delvis som følge av behov for
midlertidig anlegg- og riggområder:
Sted

PlanID

Vedtaksdato

Formål

Kommentar

Jord og skogbruk,
Blandet formål
massedeponi og
landbruk,
Kjøreveger,
parkeringsplass
Gang- og sykkelveger,
fortau
Annen veggrunn

Planen
erstattes delvis
av ny plan for
E39.

Søgne kommune

Reguleringsplan
for Stamveg E
39, strekningen
Storenes –
Tangvall i
Søgne
kommune

20061214-1 14.12.2004
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Lohnelier
næringsområde

20051013-2 13.10.2005

Knibe
(steinbrudd og
massedeponi)

20070621-2 21.06.2007

Mandal kommune
Mandal
52
Reguleringsplan
for Skytebane
ved Mjåvatn

25.03.1984

Industri
Jord – og skogbruk
Kjøreveg
Annen veggrunn
Parkeringsplass
Parkbelte i industristrøk
Kommunalteknisk
virksomhet
Privat veg
Parkbelte
Kombinert formål: annet
kombinert formål
område for steinbrudd
og massedeponi
Jord og skogbruk

Planen
erstattes helt
av ny plan for
E39

Kjøreveg
Skog- og anleggsveg
Parkering
Skytebane

Planen
erstattes delvis
av ny plan for
E39

Planen
erstattes delvis
av ny plan for
E39

Figur 5-7 viser overlappende reguleringsplaner som delvis erstattes av E39 Søgne øst – Mandal øst (Kilde: Sweco/Søgne
kommune/ Mandal kommune)

I planområdet er det få eksisterende reguleringsplaner, jfr liste i figur 5.1. Der det har vært
nødvendig å gjøre inngrep i eksisterende planer, har det vært fokus på å endre eksisterende
regulering på en hensiktsmessig måte og erstatte arealene med samme eller liknende
formål. I hovedsak ligger store deler av strekningen i LNF-områder og der reguleringen for ny
E39 overlapper, er dette i hovedsak bundet av midlertig anlegg- og rigg område i
byggefasen.
For eksisterende planer som blir berørt av midlertidig anlegg- og riggområder, er det knyttet
en bestemmelse til aktuelt bestemmelsesområde # 91 som sikrer at underliggende formål vil
gjeninntre ett år etter at veganlegget er satt i drift. Bestemmelsesområdet omfatter også
eksisterende private veger som kan benyttes som anleggsveier
Kartene vist i Figur 5-8 og Figur 5-9 viser alle tilgrensende og overlappende planer innenfor
varslet plangrense sett fra Søgne-øst (Kartillustrasjon 1) til Mandal-øst (Kartillustrasjon 2):
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Figur 5-8. Kartillustrasjon 1 viser overlappende planer på parsellens område fra Søgne øst til Tverråna (Kilde: Sweco)

Figur 5-9. Kartillustrasjon 2 viser overlappende planer på parsellens område fra Tverråna til Mandal øst ved Mjåvatn.(Kilde:
Sweco)
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5.5

Planer under arbeid

Av nye tiltak i planområdet, planlegges det blant annet store boligområder på Kjellandsheia,
videregående skole på Tangvall, og skytebane nord for Lohnelier (Årdalen).

6 Eksisterende forhold
6.1

Beliggenhet

Størstedelen av parsellen går gjennom Søgne kommune, fra øst til vest. En liten del av
parsellen beveger seg inn i Mandal kommune, fra kommunegrensen til Søgne og mot
Mjåvatn skytebane. Planområdet ligger for det meste nord for eksisterende E39 og går
gjennom uberørt natur.
Størrelsen på planområdet som ble varslet i oktober 2015 var på ca. 8000 daa.

Figur 6-1 Planområdet ved varsel om oppstart (Kilde: Sweco)

Gjennom planprosessen ble det det gjort noen justeringer i forhold til planområdet, se kap
4.3.1.

6.2

Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold

Planområdet ligger for det meste i kupert skogsterreng med flere større og mindre vann.
Området preges av skogbruk. Deler av området er vanskelig utnyttbart på grunn av
utfordrende topografi. På grunn av områdets nærhet til større boligområder fra både
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal er deler av området mye brukt til friluftsliv.
Innenfor planområdet ligger det også en del boliger. Boliger på Monan og Lohnelier berøres
direkte av planen. Hytteområder ved Trysfjorden berøres også direkte av planen. Lohnelier
næringsområde ligger innenfor planområdet og berøres direkte av planen.
Området har en tradisjonell eierstruktur med mange, mindre teiger.
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6.2.1
Eksisterende bebyggelse
Det er lite bebyggelse som påvirkes av selv veglinja, foruten noe spredt boligbebyggelse ved
Monan, langs Toftelandsveien, Lohneveien, Dal/Lohnelier industriområde, Trysfjorden og
området rundt Holmen og Ospedalen.

Figur 6-2 Flyfoto av Tangvall. (Kilde: KDP E39 Vollberg - Døle bru).

6.3

Eierstruktur

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består
av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister:
Tabell 6-1 Eiendommer innenfor planområdet som blir berørt av tiltaket
KNR 1018 Søgne kommune
Gnr/Bnr
Gnr/Bnr
Gnr/Bnr
Gnr/Bnr
Gnr/Bnr
Gnr/Bnr
49/1
55/3
69/6
71/282
71/408
73/112
49/19
55/5
69/64
71/283
71/409
73/113
49/4
55/7
69/67
71/284
71/411
73/114
49/9
55/9
69/68
71/285
71/415
73/115
50/10
69/1
69/7
71/286
71/416
73/116
50/11
69/104
69/71
71/287
71/417
73/123
50/12
69/105
69/72
71/288
71/418
73/127
50/16
69/106
69/73
71/291
71/42
73/129
50/19
69/108
69/78
71/292
71/425
73/130
50/9
69/111
69/79
71/293
71/427
73/133
51/1
69/113
69/97
71/301
71/440
73/14
51/13
69/114
69/99
71/302
71/5
73/140
51/20
69/115
71/1
71/303
71/51
73/144
51/22
69/117
71/101
71/305
71/510
73/146
51/23
69/118
71/144
71/309
71/536
73/147
51/26
69/119
71/15
71/316
71/57
73/15
51/28
69/120
71/181
71/317
71/8
73/150
51/29
69/122
71/19
71/318
72/1
73/151
51/36
69/123
71/2
71/329
72/102
73/153
51/37
69/13
71/22
71/330
72/11
73/159
51/38
69/130
71/238
71/331
72/112
73/165
51/44
69/131
71/256
71/332
72/119
73/17
51/46
69/132
71/257
71/334
72/12
73/174
51/47
69/133
71/26
71/335
72/137
73/181
51/8
69/134
71/260
71/336
72/185
73/192
53/1
69/135
71/261
71/337
72/207
73/193
53/10
69/136
71/262
71/344
72/208
73/2

Gnr/Bnr
73/9
73/93
73/94
73/95
73/98
74/11
74/30
74/38
74/39
74/46
74/47
74/6
74/61
74/62
74/63
74/64
74/69
74/7
74/70
74/73
74/75
74/77
74/9
74/97
200/1
200/12
200/13
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53/2
53/3
53/4
53/6
53/8
54/1
54/10
54/11
54/12
54/14
54/15
54/2
54/3
54/4
54/5
54/7
54/8
54/9
55/10
55/16
55/2

69/137
69/138
69/139
69/14
69/140
69/141
69/142
69/143
69/144
69/145
69/146
69/149
69/150
69/151
69/2
69/22
69/4
69/42
69/5
69/56
69/57

Gnr/Bnr
0/0
0/1
141/1
141/13

Gnr/Bnr
141/14
141/15
141/16

6.4

71/263
71/264
71/265
71/266
71/267
71/268
71/269
71/27
71/270
71/271
71/273
71/274
71/275
71/276
71/277
71/278
71/279
71/28
71/280
71/281

71/363
71/365
71/366
71/367
71/369
71/37
71/372
71/373
71/379
71/380
71/382
71/383
71/384
71/387
71/388
71/395
71/398
71/4
71/403
71/404
71/405

72/209
72/214
72/219
72/22
72/23
72/24
72/3
72/31
72/36
72/4
72/53
72/58
72/60
72/62
72/66
72/7
72/99
73/1
73/10
73/100
73/101

KNR 1002 Mandal kommune
Gnr/Bnr
Gnr/Bnr
Gnr/Bnr
141/18
141/21
141/3
141/19
141/24
141/4
141/2
141/25
141/5

73/21
73/224
73/228
73/230
73/235
73/26
73/3
73/31
73/32
73/33
73/36
73/38
73/4
73/46
73/5
73/54
73/6
73/69
73/7
73/8

200/14
200/15
200/16
200/19
200/2
200/3
200/4
200/6
202/1
202/10
202/11
202/12
202/13
202/2
202/6
206/1
206/2
207/2
215/1
219/2
300/2

Gnr/Bnr
141/6
141/8
200/1

Gnr/Bnr
200/2
202/7
202/8

Strekningens karakter og landskapsbilde

Landskapsbildet karakteriseres av en intakt, oppdelt og svært variert landform som danner
romlige strukturer, daler og åser. Enkelte dalganger som Dyredalen og fjordrom, som
Trysfjorden danner større og mer sammenhengende romstrukturer i planområdet.
I de lavereliggende, skjermede delene av terrenget vokser det artsrik vegetasjon (løv- og
barskog), mens eksponerte kanter og koller ligger blottlagt. I mange av dalene renner mindre
bekker som drenerer myrer og små vann, dette gjelder blant annet Holbæktjønn i Dyredalen.
Andre større vassdrag i planområdet er: Søgneelva og Tverråna og Dåsåna.
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Figur 6-3 Trysfjorden og eksisterende E 39 mot vest. (Kilde: KDP E39 Vollberg - Døle bru).

6.5

Folkehelse, nærmiljø og friluftsliv

Innenfor planområdet ligger det en rekke friluftsområder og ferdselsområder. Ved
boligområdene ved Volleberg, Monan og Klepland finnes både turløyper, en forminnepark og
flere vilttrekk. Søgneelva er et viktig element i nærmiljøet. Både Søgneelva og
Kleplandsbekken er fiskeførende.
Tursti mot Oasen skole i Songdalen på nordsiden av elva, har adkomst fra dagens E39 i
Søgne kommune. I området Bringeheia / Tofteland Lier finnes flere driftsveier og turstier.
På Klepland er det også en klatrevegg som er i jevnlig bruk.
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Figur 6-4 viser klatrerutene i Tango wall (kilde: Søgne og Kristiansand klatreklubb)

Fidjan/Hellersdalen er en viktig passasje inn til friområdet nord for ny E39. Dette området har
et stort vegnett for gående og syklende og er innfallsporten fra tettstedet Tangvall. Området
har stor bruksintensitet både sommer og vinter. Hellersdalen er brukt som tilkomst til
Linnåsen. Sørlandstrippelen er et idrettsarrangement, som består av terrengløp, skiløp og
sykkelritt, arrangeres årlig i dette friluftsområdet.
I tilknytning til boligområdet på Vedderheia er det barnehage, skole og idrettsanlegg. Ved
Repstadvannet - Tverråna er det et godt brukt friluftsområde. Det ligger en tilrettelagt og
populær badeplass ved Stemmen, ved utløpet av Repstadvannet. Stinettet her er lite
tilrettelagt, men Repstadveien blir brukt av syklende i friluftsammenheng. Det er tilrettelagt
for fisketrapp i Tverråna for å få fisken opp til Repstadvannet. Nord for Vedderheia er et
friluftsområde med veg- og stinett og spredt bebyggelse i form av småbruk og eneboliger.
Veg- og stinettet forbinder området nord for nye E39 både øst og vestover. Det er lokale
gang- og sykkelveger i tilknytning til boligområder og tettsteder.
Trysfjorden og området både øst og vest for fjorden er et viktig friluftsområde i Søgne. Dette
er den første fjorden vest for Kristiansand og er mye brukt av fritidsbåter. Postveien går
gjennom området og krysser fjorden ved Holmen, for så å fortsette videre opp Ospedalen og
inn Dyredalen. Ved Trysfjorden er det gamle ferdselsveger, som er beskrevet under
kulturmiljø, og vilttrekk.
Området nord for hele ny E39 er et friluftsområde som brukes mye av Søgnes befolkning, og
her er flere innfartsårer inn til områdene i sør-nordgående retning.
Kart i Figur 6-5 er hentet fra Kommunedelplanen og viser verdivurdering av nærmiljø og
friluftsliv; fra liten, middels til stor verdi.
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Figur 6-5 Verdikartet fra Kommunedelplanen viser verdivurdering av nærmiljø og friluftsliv; fra liten, middels til stor verdi (Kilde:
Sweco).

6.6

Barn og unges interesser

Det bor barn og unge i influensområdet for planen. De største boligområdene er Volleberg,
Tangvall og Vedderheia. Idrettsplassene med fotball, tennis etc. på Tangvall er mye brukt av
ulike aldersgrupper. På Lunde ligger Lunde barneskole og litt lenger nord, like ved
boligområdet på Vedderheia, ligger Tinntjønn ungdomsskole og Tinntjønnhallen.
Tinntjønnhallen er mye benyttet av befolkningen i hele Søgne. Lengst vest i planområdet ved
Mjåvatn i Mandal kommune, ligger Mjåvatn skytebane.
Kartet i Figur 6-6 viser registrerte nærmiljø og friluftslivsmuligheter med turstier og
sykkelstier; barnehager og skoler, kulturinstitusjoner og spisesteder.
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Figur 6-6 Kartet viser registrerte nærmiljø og friluftslivsmuligheter med turstier og sykkelstier; barnehager og skoler,
kulturinstitusjoner og spisesteder. (Kilde: Sweco).

6.7

Kulturminner og kulturmiljø

Søgne er ei bygd med lange historiske røtter. En rekke arkeologiske funn fra steinalder,
bronsealder og jernalder forteller om relativt omfattende aktivitet og bosetting i området.
Gården Søgne var tidlig et lokalt maktsentrum, og ble etter kristningen på 1000-tallet,
bygdens religiøse sentrum med kirkested og prestegård. Fra forhistorisk tid er det flere spor
fra steinalder innenfor planområdet, -både løsfunn og aktivitets- og bosetningsspor. Fra
folkevandringstid er det en bygdeborg på Villeheia. I forbindelse med bygging av
eksisterende E39 ble det funnet flere bosetningsspor og gravminner fra jernalder. Figur 6-7
viser en oversikt over registrerte kulturminner i området langs ny E39.
6.7.1

Ferdsellsårer

Ferdselsåren som benevnes som vestlandske-, sørlandske-hovedvei eller postveien er et
kulturmiljø som strekker seg gjennom både Søgne kommune og Mandal kommune. Knuden
som ligger rett på utsiden vest i planområdet, er et arkitektonisk kunststykke av stor verdi
langs denne ferdselsåren.
Sitat fra Temarapport – Kulturmiljø E39 Valleberg-Døle bru;
Mellom 1790 og 1805 ble den gamle postveien utbedret eller bygd om til kjørevei
frem til Kristiansand og deretter til Stavanger. Kjøreveien fikk da navnet Vestlandske
hovedvei. Tidlig på 1900-tallet skiftet veien navn til Sørlandske hovedvei. Veien fulgte
i hovedtrekk traséen som senere riksvei 40, dagens E39, følger. Da veien ble lagt om
Try i 1923, ble Knuden bygd ved Dyredalsheia for å forsere oppstigningen her.
6.7.2

Automatisk fredede kulturminner

I forbindelse med nåværende planarbeid for vegstrekningen er det registrert til sammen 39
kulturminner innenfor vegstrekningen. En beskrivelse av disse, samt vurdering av tiltakets
omfang blir nærmere beskrevet i kapittel 7.
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Figur 6-7 viser registrerte kulturminner i planområdet og i området rundt (Kilde: Kartverket/Sweco)
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6.8

Naturverdier – Naturmangfold

Planområdet består i hovedsak av uberørt skogsmark, bart fjell og myrområder. I tillegg
finnes det noen landbruksarealer, veiarealer, industriområder og et fåtall boliger langs
traseen. Av terrestriske økosystemer dominerer fattige edelløvskogstyper med relativt lavt
artsinnhold, men det finnes også flere næringsrike og dermed mer artsrike edelløvskoger
innenfor planområdet. Dette gjelder særlig skogsområdene på begge sider av Trysfjorden.
Planområdets naturmangfold er samlet vurdert som middels til høyt. I planområdet finnes
også flere fiskeførende vassdrag hvorav flere har anadrome soner. Spesielt i de vestlige
delene av planområdet er det registrert mye hjortevilt.
Det er gjort flere naturfaglige undersøkelser i planområdet. I tillegg til offentlig tilgjengelige
databaser er biologiske verdier dokumentert særlig gjennom disse undersøkelsene:
Verdivurderinger Naturmiljø for E39 Volleberg - Døle bru (SVV 06-01-2014), Temarapport
Naturmiljø E39 Volleberg - Døle bru (SVV 18.12.2014), E39 Volleberg - Døle bru:
vurderinger av vassdragsproblematikk og faunapassasjer (Terrateknikk undersøkelse 122015), Soppkartlegging i forbindelse med ny E39 Volleberg - Døle bru, (Inger-Lise Fonneland
2014) ,E39 Volleberg - Døle bru-akvatiske undersøkelser (SVV 17.11.2015), supplerende
kartlegging av biologisk mangfold tilknyttet alle berørte naturtypelokaliteter med A eller B
verdi (Biofokus våren 2017). Rapporten ligger vedlagt.
Under arbeidet med kommunedelplanen ble det særlig fokusert på terrestriske naturtyper og
sopp da potensialet for sjeldne og truede arter ble vurdert som spesielt høyt her. Det ble
funnet flere svært sjeldne rødlistede sopp i planområdet. I forbindelse med reguleringen har
dette grunnlaget blitt supplert ved å kartlegge mulige punkter for viltkryssinger og behov for
tiltak for ivaretakelse av fiskens funksjonsområder. Det er også gjennomført
fiskeundersøkelser i form av El-fiske i flere av de berørte elvene og bekkene. I april 2017 ble
det startet opp tiltaksovervåkning i henhold til vannforskriften §12. Dette er et viktig tiltak for å
ivareta naturverdier knyttet til vann og vassdrag.

Figur 6-8 viser nettverket av prøvetakingspunkter som er etablert i forbindelse med miljøovervåkningen (Kilde:
Kartverket/Sweco)
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6.8.1

Vernede vassdrag

Planområdet for ny E39 overlapper både i øst og vest med nedbørsfelt underlagt spesielle
vernebestemmelser i henhold til NVE Verneplan IV for vassdrag (1993). Dette er 022/1
Søgneelva i øst ved Monan og 022/3 Lona i vest nær Døle bru.

Figur 6-9 viser de to vernede vassdragene Søgneelva og Lohne (Kilde: NVE)

Søgneelva
Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag. Kystnær beliggenhet på Sørlandet. Vassdraget
drenerer en markert nord sør gående sprekkedal og binder sammen heilandskapet i indre
deler med kystlandskapet ved utløpet. Stort biomangfold knyttet til botanikk, landfauna og
vannfauna. Store kulturverdier.
Søgneelva er en viktig anadrom elv. I området har elva rett løp og relativt lav vannhastighet,
Lona
Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag. Lavlandsvassdrag med kystnær beliggenhet på
Sørlandet. Korte elvestrekninger, små og etter forholdene store vann er viktige deler av et
småkupert landskap. Stort biomangfold knyttet til vannfauna. Vernet er ledd i verneplanens
intensjon om å dekke ulike typer vassdrag.
6.8.2

Rødlistearter/ svartelistearter

Innenfor planområdet er det registrert en rekke rødlisteartearter (Artsdatabanken 2015).
Mange av disse er fugl som har sporadisk tilhold og derfor er mindre direkte sårbare. Men
bortfall av viktige hekkelokaliteter og leveområder kan være svært negativt også for fugl.
Lontjønn naturreservat har stor verdi for vanntilknyttet fugl. For spesielt sjeldne terrestriske
plante- og sopparter er naturinngrep som gir bortfall av leveområder særlig kritisk. Derfor er
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det i de mest sårbare områdene gjennomført grundig kartlegging av mose, lav, karplanter,
sopp og insekter (Biofokus våren 2017).
Tabell 6-2. Spesielt viktige rødlistearter som er registrert i planområdet.

Art

R-

Lokalitet nr.

status

Vurdering av planens konsekvens for forekomst og ev. samlet
belastning i fht å nå forvaltningsmål for arten

Laksrosa

EN,

Klepland SV

Denne arten står i fare for å miste sitt leveområde. Arten danner i

korallsopp

sterkt

(BN00098989)

følge artsdatabanken mykorrhiza med eik, lind og hassel i

truet

lågurteikeskog og rik eik-lindeskog på amfibolitt. Ca. 10 kjente
lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 8. Det virkelige antallet
lokaliteter antas å ikke overstige 100, noe som antas å tilsvare ca. 2
000 individer. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2
500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små
del-populasjoner. Et hvert frafall av vokseplasser for så sjeldne arter
vil være problematisk for å nå artens forvaltningsmål. Et tap av
lokaliteter med laksrosa korallsopp vil kunne vurderes å være i
konflikt med forvaltningsmål for arten. Funnstedet ligger ca 150 m
nord for senterlinje ved Kleplandsportalen. Det er lagt inn en
hensynssone i dette området.

Rosen-

EN,

edre Knibe NV

Arten finnes i gammel, fuktig, høyproduktiv løvskog, der den er

kandelaber-

sterkt

(BN00066914)

nedbryter (saprotrof) på læger av løvtrær (mest på osp, men i Norge

skinn

truet

og Ospedalen

også på gråor, bjørk og eik). 6 kjente lokaliteter. Synes meget

S

sjelden også internasjonalt. Stor, iøynefallende art. Mørketallsfaktor

(BN00007662)

settes til 25. Det virkelige antallet lokaliteter antas dermed ikke å
overstige 150, noe som tilsvarer omtrent 750 genetisk unike mycel
(antas å tilsvare 1500 individer ifølge IUCN's definisjoner). Rødlistes
etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 individer, antatt
pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.
Arten er ifølge rødliste 2010 ikke tidligere registrert i Vest Agder. Det
faktum at arten er funnet i to lokaliteter på hver sin side av
Trysfjorden kan tyde på at dette lokalområdet er spesielt viktig for
arten. Et tap av lokaliteter med rosenkandelaberskinn vil kunne
vurderes å være i konflikt med forvaltningsmål for arten.

Sauevoks-

VU,

sopp

sårbar

Lohnetjønn
(BN00099026)

I følge artsdatabanken forekommer arten hovedsakelig i gamle
naturbeitemarker og andre åpne grasmarker, men er også funnet 4
ganger i skog (hasselskog, kalkfuruskog). Ca 80 kjente lokaliteter i
landet, mest i lavlandet i Sør-Norge + én i ytre Lofoten. Arten har
overhyppighet i artsrike lokaliteter ("hot spots"). Mørketallsfaktor
settes til 10. Det virkelige antallet lokaliteter i landet antas dermed
ikke å overstige 800, noe som tilsvarer 16000 individer. Total
populasjon i landet antas å ha minket med mer enn 30% de siste 50
årene, hovedsakelig på grunn av driftsomlegginger i jordbruket i
lavlandets fjord- og dalstrøk hvor arten er hyppigst. Reduksjonen
pågår fortsatt, men det er uvisst hva som vil skje i de kommende tre
generasjoner. Rødlistes etter A2c+4c på grunnlag av reduksjon i
habitat og bestand, alternativt C2a(i) på grunnlag av totalbestand
<10000 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand, og små
delpopulasjoner. Arten er i følge rødliste 2010 ikke tidligere
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registrert i Vest Agder.
Eggegul

VU,

Sør for

I følge artsdatabanken er dette en spesialisert art som finnes i tørr,

kjuke

sårbar

Havåsen

åpen og varm skog, mest i sørvendte, solrike, berglendte
brattskrenter, der den er nedbryter (saprotrof) på avbarkete gamle
ospelæger (meget sjelden andre treslag, evt. dreier det seg om
andre taksa). Den okkuperer gjerne store deler av stokken. Gammel
lauv- og blandingsskog og ospelæger i skrinne brattskrenter i
Buskerud-Telemark er trolig ikke i tilbakegang, og arten antas derfor
ikke å være i tilbakegang. Arten er meget sjelden ellers i NordEuropa. Det virkelige antall lokaliteter antas ikke å overstige 300,
tilsvarende ca. 900 individer (basert på antatt gjennomsnittlig 3
individer pr. lokalitet (2 genets, 1 ramet/genet)). Drøyt 10 norske
angivelser på gråor (samt rogn, morell) fra ravineskog og annen
fuktig lauvskog antas å dreie seg om andre Perenniporia-arter (P.
medulla-panis og/eller P. narymica). Arten rødlistes som VU etter
D1 på bakgrunn av liten populasjon (250-1000 individer). Funnet i
Havåsen er første registrering i vest Agder.

Barlind

VU,

Rinnestøa

Barlind (Taxus baccata) er fortsatt en vanlig art i mange kyststrøk,

sårbar

(BN00007665)

men vurderes likevel som sårbar (VU) fordi den er i noe tilbakegang,
dels er den utsatt for sterk nedbeiting fra hjortedyr (og dermed
uteblivende reproduksjon), og dels er den ettertraktet medisinsk og
kan bli overhøstet. I Norge vokser barlind på nedre Østlandet fra
nordre Akershus og i et bredt belte sørover til Agder. Barlind kan
danne mindre bestander, men finnes som oftest som spredte
individer. Det er ikke dokumentert at dens utbredelsesareal, antall
forekomster eller antall individer er i tilbakegang.

Under prøvefiske ble det også fanget ål (VU) i planområdet. Ål ivaretas ved at alle
fiskeførende bekker og elver skal opprettholde sin funksjon for fisk.
Forskrift om fremmede arter stiller krav om en forsvarlig kartlegging av uønskede arter og
deres spredningsrisiko, før tiltak kan startes opp. Det foreligger noen registreringer av
svartelistearter i planområdet i Naturbase. Det er også gjort en del enkeltstående
registreringer av svartelistearter som rødhyll, lupin, gravmyrt og parkslirekne i forbindelse
med registeringer av biologisk mangfold innenfor planområdet. Risikoen for å finne slike arter
er størst det det er gjennomført gravearbeider, eller er dumpet jordmasser.
6.8.3

Fugl, vilt og fisk

Planområdet har viktige leveområder for hakkespettarter som hvitryggspett, gråspett og
dvergspett. Tretåspett hekker også trolig svært sporadisk i planområdet. Hvitryggspett som
nylig var en rødlisteart har viktige leveområder i planområdet da den er avhengig av gamle
løv, blandings- eller kystfuruskoger med mye død ved og lite skogbruksaktivitet. Også rovfugl
som hønsehauk (NT) og hubro (EN) er registrert i planområdet. Nattravn er en annen art som
trolig har hekkelokaliteter i planområdet, men hekkestatus er usikker.
Sandsvale (NT) er naturlig tilpasset hekking i eroderende elvebanker og andre nylig
eksponerte områder som er lette å grave ut leirplasser i. I dag har mange vassdrag
begrenset naturlig erosjon, derfor er erstatningsbiotoper som aktivt drevne sandtak viktige for
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arten. Tradisjonelt har arten hatt en hekkelokalitet i sand- og grustaket ved Kleplandsmonan
(BN00007649).
Planområdet har samlet sett middels høy verdi for vilt. Storviltet har i dag en utfordrende
situasjon i planområdet på grunn av generelt høyt utbyggingspress og den
landskapsfragmenteringen og barriereeffektene som følger av dagens E39 og som også
forsterkes over et lengre strekk ved at fv. 114 ligger parallelt med denne. Mellom Try og Døle
bru og i området ved Lindelitjønn er det for eksempel krysningspunkter med E39, som har
vært problematiske for hjortevilt. Økende generell utbyggingspress i området forsterker den
negative påvirkningen på hjorteviltet.
I øst mellom Monan og Bringeheia har det tradisjonelt vært et vilttrekk som har krysset
Søgneelva, men dette skal være mer eller mindre ute av bruk pr i dag. Ved utløpet av
Repstadvannet krysser et aktivt vilttrekk Tverråna. Langs Tagsveien trekker særlig rådyr
mellom beiteområder ved Lohnetjønn og skogsområdene innenfor.
Mellom Lohnelier industriområde og Lindelitjønnane har det gått et mye brukt vilttrekk.
Gradvis økt aktivitet og utbyggingspress i dette området medført at trekket nå antas å ha fått
redusert verdi.
Langs begge sider av Trysfjorden er det en viss utveksling av dyr parallelt med fjorden.
Helt i vest ligger Dyrdalen som er et tilnærmet uberørt større naturområde og som derfor er
svært viktig for større hjortevilt som elg og hjort. Det er et kjent trekk over toppen av
Trysbakkene (E39) som kobler Dyrdalen mot skogområdene lengre nord.
Planområdet er svært viktig for anadrom fisk. Flere av vassdragene som krysses har A verdi.
Søgneelva har store verdier som gyte, oppvekst og leveområde for anadrom fisk.
Kleplandsbekken har oppgang av anadrom fisk og gyting nesten helt oppe ved
tunnelpåhugget, der det finnes et naturlig vandringshinder. Bekken har forholdsvis liten
vannføring og derfor spesielt stor risiko for å bli forurenset.
Bekken i Hellersdalen er verdifull for anadrom fisk.
Tverråna har på grunn av laksetrapp oppgang av anadrom fisk. Elva har stor vannføring og
slik sett er denne noe mindre utsatt for forurensninger enn mange av de mindre bekkene.
Dåsåna er en svært viktig elv for anadrom fisk. Dåsåna som ligger kort vei oppstrøms
Lohnetjønn naturreservat og i et område som må beskyttes spesielt. Lohnetjønn
naturreservat (BN00007744) er vurdert som svært viktig (A) da den fremstår som en viktig
lokalitet for vann- og våtmarkstilknyttede fuglearter, både som hekke-, trekk- og
overvintringslokalitet. Her er også potensial for viktige ferskvannsinvertebrater og amfibier.
Vannet renner videre ut i Lundeelva som munner ut i havet ved Torvesanden. Der ligger en
bestand av den kritisk trua (CR) arten spiss-siv. Forurensning tilført vassdraget/
våtmarksreservatet vil true alle disse verneverdiene.
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Skiftebekken har trolig større verdi for biologisk mangfold enn tidligere antatt. Bekken er
kartlagt av Biofokus i april 2017, som anser den som svært viktig å ta vare på. Rundt selve
bekken finnes mye død ved kvaliteter av både lind, osp og eik. Den har også trolig verdi som
gyteområde for anadrom fisk i nedre del mot Trysfjorden.
Andre naturverdier

6.8.4

Det er totalt 17 registrerte naturtypelokaliteter innenfor planområdet på strekningen mellom
Kristiansand vest og Mandal øst. Biofokus gikk i april 2017 gjennom de viktigste av disse
naturtypelokalitetene og gjennomførte en bred biologisk kartlegging med tanke på å gi
oppdatert kunnskap om hvor det biologiske mangfoldet er størst. Flere steder ble det funnet
at arealer inne i naturtypelokalitetene hadde relativt lav verdi, mens det utenfor ble funnet
områder med høyere verdier. Naturtypelokaliteten Holbæktjønn fikk for eksempel en helt ny
avgrensing som følge av den nye kartleggingen.
Det er flere systemer av myrområder innenfor planområdet. Særlig gjelder dette Dyrdalen.
Slike hydrologiske systemer er svært viktige for vannhusholdningen innenfor et større
område enn selve myra, spesielt der myra ligger oppstrøms verneområder, viktige naturtyper
eller fiskeførende deler av vassdrag. Som et utgangspunkt skal alle myrer opprettholdes så
langt det er mulig.
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 gjelder for dette området.
Bevaring naturmiljø (H560_8)
6.8.5
Innenfor planområdet er det registrert mange naturtypelokaliteter. Tabell 6-3 gir en oversikt
over disse registreringene.
Tabell 6-3 viser en oversikt over hvilke naturtyper som ligger under H560_8.

Hul eiker
Ø

lveien sørvest for Dal
øa

Rinnest Eikestø

Lohnelia

Dal Ø

Rik edellauvskog

Hul eik

Rik edellauvskog

Beskrivelse

Kart
blad

I området og nærliggende areal har en god del eldre skog- og

2-2-6

strukturelementer som kan være viktige habitater for sjeldne arter.

I området og nærliggende areal har en god del eldre skog- og

2-2-6

strukturelementer som kan være viktige habitater for sjeldne arter.

Området har naturverdier i form av en god del gamle trær, spesielt

2-2-7

av osp, eik og furu. I tillegg finnes en god del død ved med
potensiale for viktig sopp. Det ligger også en skogsdam i området
med potensiale for småsalamander.
Nylig kartlagt hagemark i Lohnelia sørvest for Dal Ø (B-verdi) har

2-2-8

flere gamle og hule trær av eik og ask. To av eikene faller inn under
kriteriet utvalgt naturtype (hul eik). Det ene asketreet bærer tydelig
preg av å ha vært styvet.
En hul eik er vurdert som viktig (B-verdi) og treet oppfyller krav til å

2-2-8

regnes som den utvalgte naturtypen hul eik.
07665

Rik edellauvskog

edellauvskog

BN
nr
BN000 Ny reg. Ny registrering BN00066960 BN00099029 BN00066961

Havåsen

Gammel fattig

Havåsen Ø

Navn
Naturtype
på
område

2-2-8

Området er et viktig naturområde med forekomst av en stor
edelløvskog hvor det er gjort funn av krevende karplanter som grov
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nattfiol. Det er en usedvanlig stor forekomst av den truede arten

2-2-9

Holmen SØ

Gammel fattig
edellauvskog

BN00099059

Store gamle trær

BN00007663

Holmen SØ II

barlind (VU) i de vestvendte delene av området.
Området omfatter en svært stor lind som står ulendt til i grov

2-2-9

blokkmark. Treet bærer tydelig preg av tidligere styving og har
hulrom med vedmuld.
Området er en svært viktig (A-verdi) naturtype som består av

2-2-10

gammel rik edelløvskog med mye død ved og mange gamle trær av
eik, lind, ask, alm, osp og svartor. Deler av området er baserikt og
har en rik karplanteflora i tillegg til en viktig soppfunga knyttet til

6.9

BN00007662

Rik edellauvskog

BN00007659

edellauvskog

Området omfatter både rike og fattige edelløvskogstyper. Særlig

BN00099020

Rik edellauvskog

Gammel fattig

Området er et svært variert område som består av både rike og

Området utgjør en sørvendt liside med rik edelløvskog. Tresjiktet

BN00099067

Dyredalen Ø Hvermannsrau Ospedalen S

Rik edellauvskog

Dyrdalheia

dødved og baserik mark.

Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den omfatter rike

2-2-10

fattige skogtyper, men rik edelløvskog er dominerende og tresjiktet
er ofte sammensatt av mange ulike treslag. Den truede arten
rosenkandelaberskinn (VU) kan bli berørt.
2-2-11

viktig er en rik rasmarks-lindeskog med en god del kvaliteter i form
av noen gamle styvede asketrær (VU) og en god del liggende død
ved av blant annet alm (VU).

domineres av eik, osp og noe spisslønn, hassel, ask (VU) og alm

2-2-11
2-2-12

(VU). Ospehvitkjuke (NT) er funnet på læger av osp et stykke opp i
lia.
2-2-12

edelløvskogstyper, og har middels godt utviklede
naturskogselementer som grove trær, bergvegger og død ved. Det
er et visst potensial for rødlistearter fra ulike organismegrupper.

Naturressurser

Figur 6-10 Fulldyrket jord ved Monan. (Kilde: Sweco)

Figur 6-11 Søgneelva ved Monan. (Kilde: Sweco)

Generelt har planområdet liten til middels verdi for naturressurser. De viktigste
naturressursene i planområdet er knyttet til jordbruk og skogbruk. Det som finnes av
jordbruksarealer i planområdet ligger ved Monan/Klepland, i Hellersdalen og ved Lohnelier.
Ved Monan og Klepland er det områder med fulldyrket mark og i Hellersdalen er det et lite
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område som er fulldyrket. Ved Lohnelier er det et fulldyrket og lettbrukt jordbruksområde på
ca 40 daa. I alle disse områdene er jordsmonnet godt egnet til grovforproduksjon.
Det er relativt mye skogskledd mark i planområdet, men mye av skogen i området består av
løvskog med moderat verdi for treforedling. Derimot har arealene potensiale som kilde til
bioenergi og for utmarksnæringer som utleie av jakt- og fiskeretter.
Det er lite georessurser i planområdet. Ved Monan finnes en grusforekomst som er delvis
utnyttet. Avsetningene langs Søgneelva har potensiale som større grunnvannsressurs.
Søgneelven har derfor et potensiale som kilde for drikkevannsforsyning og energibrønner.
Søgne kommune har undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak på Monan og ønsker å gå
videre med denne muligheten. Ved Monan og Klepland er det områder med fulldyrket mark
og i Hellersdalen er det et lite område som er fulldyrket. Ved Lohnelier er det fulldyrket og
lettbrukt jordbruksområde på om lag 40 daa. I disse områdene er jordsmonnet godt egnet til
grovforproduksjon.
I Søgne har det vært en rekke påvisninger av ulike planteskadegjørere og floghavre. Det er
derfor viktig at all håndtering av landbruksjord gjennomføres på en måte som minimerer
spredningsrisiko. Spesielt er det viktig å avklare med de landbruksmyndighetene og
Mattilsynet om det finnes spredningsrisiko før landbruksjord flyttes mellom bruksenheter.
Det er flere skogsområder med varierende treslag, bonitet og driftsforhold. Videre er det på
østsiden av Trysfjorden større løvskogområder med høy bonitet. Disse områdene har
middels verdi. Også vest for Trysfjorden har skogsområdene middels verdi. Ned mot fjorden
er det hovedsakelig løvskog, mens barskog dominerer i høyereliggende terreng.

6.10 Hydrologi
Dagens flomsituasjon viser at flere deler av dagens E39 ved Monan vil bli påvirket av en 200
års flom. Dette gjelder spesielt mellom Volleberg og Monan, men også ved Klepland, hvor
deler av dagens E39 og fv. 114 vil så under vann.
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Figur 6-12 viser utsnitt av 200 års flommens utstrekning (Kilde: NVE)

6.11 Geologi og grunnforhold
Terrenget langs traséen er i hovedsak preget av kupert terreng med berg i dagen og
mellomliggende myrdrag og landbruksområder. I planområdet ligger det også flere små tjern.
Generelt viser grunnundersøkelser et topplag av varierende mektighet torv og jord, med i
hovedsak faste underliggende masser. I- og umiddelbart rundt flere av de eksisterende
tjernene antyder boringene generelt svært bløte masser inntil store dyp før faste masser
påtreffes.
Angående mulig sulfidproblematikk er de registrerte bergartene på denne parsellen ikke kjent
som kilde for nevneverdig svovelsyredanning. Det opptrer noe båndgneis slik at
sulfidforekomster ikke kan utelukkes fullstendig.
6.11.1

Monan

Ved kryssområdet på Monan antyder grunnundersøkelser generelt faste masser av sand og
grus over morene. Fra prøvetaking er det imidlertid påvist innhold av humus i massene ned
til ca. 6 m dybde. Det er også stedvis antydet noe finstoffholdige masser av silt og leire.
6.11.2

Lohnelier

For kryssområdet Lohnelier viser utførte boringer et topplag av torv over sand, grus og
morene. Det er registrert torv og jord opp i ca. 6 m mektighet, og mektigheter av sand opp i
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ca. 11 m. Det er også boret ved to mindre vann nordvest for dagens E39. Her er registrert
torv og gytje i mektigheter varierende fra ca. 0-6 m. Vanndybden er målt til opp mot ca. 6 m.
6.11.3

Trysfjorden

Like øst for Trysfjorden består området generelt av kupert terreng og mye berg i dagen, men
med mellomliggende myr- og bekkedrag. Sonderinger antyder små mektigheter av
myrmasser i området som forventes å bli berørt av ny E39.
6.11.4

Mjåvatn

Ved Mjåvatn er terrenget generelt kupert med mye berg i dagen. Eksisterende E39 ligger
delvis i bergskjæring og delvis på fylling ned mot Mjåvatn. Boringer ved vannet antyder bløte
masser av antatt myr i ca. 3 - 6 m mektighet.
6.11.5

Ras og skredfare

Aktsomhetskart fra NVE viser potensielle løsne- og utløpsområder for skred. Disse er vist for
planområdet i figur 6-13 og figur 6-14. Flere deler av traseen ligger innenfor utløpsområder
for både snøskred og steinsprang. Stedvis er det også potensiell fare for jord- og flomskred.

Figur 6-13: Aktsomhetskart for steinsprang (svart) og snøskred (rødt) i østre del av planområdet for parsellen Søgne øst –
Mandal øst.

Skredhendelsene som er registrert i NVEs skredatabase er hovedsakelig lokalisert langs
eksisterende E39.
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Figur 6-14: Aktsomhetskart for steinsprang (svart) og snøskred (rødt) i vestre del av planområdet for parsellen Søgne øst –
Mandal øst.

Fra figurene over vil følgende lokaliteter ligge innenfor aktsomhetsområder (fra øst mot vest):
- Volleberg
- Klepland
- Havåsen
- Påhugg øst Lindeliatunnelen
- Knuden
Det påpekes at det vil kunne være potensielt skredfarlige områder utenom de som listes opp
her. Skredfaren må derfor vurderes lokalt i neste fase i forkant av byggeprosessen.

6.12 Eksisterende vegsystem
6.12.1 Veg
Dagens E39 har en viktig transportfunksjon både for lokal, nasjonal og internasjonal trafikk.
E39 har fire felt mellom Volleberg og Tangvall, bygget som H5-veg (dimensjonert for trafikk
mellom 6000 – 12000 kjøretøy i døgnet, 90 km/t og med midtdeler) med gjennomgående
forbikjøringsfelt og ferdigstilt i 2014. Vest for Tangvall fortsetter E39 som en smal to-felts vei.
Vegen mellom Lindelia og Døle bru rundt Trysfjorden er smal, bratt og rasutsatt. I 2011 ble
det etablert midtdeler i Trybakken. Høsten 2013 ble vegen videre utvidet til tre kjørefelt, med
to i vestgående retning. Cirka 1,2 kilometer øst for krysset ved Mjåvatn/Røyselandsveien fv.
459, snevres vegen igjen inn til ett kjørefelt i hver retning og fortsetter videre mot Mandal.
Avkjøring til Tangvall skjer i rundkjøringen E39 x fv. 459 Hølleveien. Vest for Tangvall er
neste avkjøring, det forkjørsregulerte krysset ved fv. 204 på Lunde. Lenger vest er det
ytterligere tre kryss før man kommer til Døle bru. Alle tre avkjøringene er utformet som
forkjørsregulerte T-kryss. Avkjøringene, fra øst til vest, er fv. 114 Lohneveien på Lohnelier,
fv. 155 Kleivsetveien ved Trysfjorden og fv. 151 Brunvatneveien på Try. Avkjøringene, fra øst
til vest, er fv. 114 Lohneveien på Lohnelier, fv. 155 Kleivsetveien ved Trysfjorden og fv. 151
Brunvatneveien på Try. Lengst vest i planområdet, ved Mjåvatn, er det et T-kryss der E39 og
fv. 459 Røyselandsveien møtes.
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6.12.2

Gang- og sykkelvei

Mellom Volleberg og Lohnelier har Søgne kommune vedtatt et sykkelstrategidokument;
Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt 24.09.2015. Planene dekker strekningen Volleberg–
Lohnelier

Figur 6-15 Hovedplan for sykkel angvall-Lunde

Figur 6-16 Hovedplan for sykkel
Volleberg-Tangvall

Figur 6-16 og Figur 6-15 viser at fv. 114 er tenkt som hovedsykkelveg, mens det i dag knapt
er noe tilrettelegging for gående og syklende mellom Volleberg og Lunde. Vestover, mellom
Lunde og Ormelia, er det anlagt gang- og sykkelveg. I tillegg til viste sykkelveier, er det også
gang- og sykkelveg langs 114 mellom Gamle Lundeveg og Tangvall skole. Mellom Ormelia
og Døle bru er det lite tilrettelegging for gående og syklende. Her forventes det at gående og
syklende bruker vegbanen (skulder).

6.12.3

Kollektiv

E39 mellom Volleberg og Mjåvatn trafikkeres i sin helhet av de to ekspressbussrutene 300
Sørvest-ekspressen og 191 Lavprisekspressen mellom Kristiansand og Stavanger. Disse
rutene har til sammen 5 avganger fra Stavanger på hverdager, unntatt fredag, som har 7
avganger. På lørdager er det 3 avganger, mens det er 5 avganger på søndager. Det er like
mange avganger i motsatt retning, det vil si fra Kristiansand til Stavanger. I tillegg til
ekspressbussene brukes E39 også av rute 900 Kristiansand–Mandal–Lista. Denne ruten har
30 avganger i retning Kristiansand og 33 avganger mot Mandal hver dag. Øst for Tangvall
benyttes E39 også av lokalbussene 40, 42, 50, med til sammen 50 daglige avganger mot
Kristiansand og 42 daglige avganger mot Søgne/Tangvall. Det er ikke anlagt spesielle
fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, som for eksempel kollektivfelt, i planområdet.
Derimot er det etablert innfartsparkering ved Tangvall. Ved holdeplassen Tangvall er det 172
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parkeringsplasser, 4 ladestasjoner for el-biler og 15 sykkelparkeringsplasser.
Innfartsparkeringen er like ved bussholdeplassen.

6.13 Trafikk
Årsdøgntrafikken (ÅDT) mellom Volleberg og Tangvall utgjorde i 2015 17 000 kjøretøy per
døgn med en tungtrafikkandel på 12 %. Mellom Tangvall og Lunde utgjorde ÅDT 11 500 i
2013. Tungtrafikkandelen er 14 % på denne strekningen. Mellom Lunde og Døle bru er ÅDT
9 400 med en tungtrafikkandel på 16 %.
Trafikkvolumet varierer mellom sommerhalvåret og vinterhalvåret. En gjennomgang av
trafikkdataene på E39 mellom Volleberg og Tangvall viser at sommertrafikken er noe høyere
enn vintertrafikken på strekningen.
6.13.1

Lokaltrafikk

Mellom Volleberg og Tangvall går fv. 114 på sørøstsiden av Søgneelva. Denne vegen har en
ÅDT på 800 kjøretøy med en tungtrafikkandel på 6 %. Fra Tangvall fortsetter fv. 114 videre
mot Lunde. På denne strekningen er det en ÅDT på 4250 kjøretøy med en tungtrafikkandel
på 6 %. Fra Lunde til Lohnelier synker trafikken på fv. 114 til 1550 ÅDT med en
tungtrafikkandel på 7 %. Mye av reduksjonen i trafikk her skylles at mye trafikk skal til og fra
Repstadveien som er koblet mot boligområdet på Vedderheia.
Fra Tangvall og sørover går Hølleveien med en ÅDT på mellom 8500 og 9500 avhengig av
hvor nær sentrum du befinner deg. Denne trafikken fordeler seg i boligområdene sør for
Tangvall. Ved Lunde går Eikeveien og Leireveien sørover. Disse har en ÅDT på henholdsvis
1650 og 1550. Alle tall er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB).
6.13.2

Ulykker

Ulykkesdata er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). En gjennomgang av ulykkene fra
2006 og fram til 2016 på E39 innenfor planområdet, viser at det har skjedd totalt 38 ulykker
på strekningen. For de alvorligste ulykkene er en stor andel møteulykker.
6.13.2.1 Dødsulykker
På strekningen har det skjedd 6 dødsulykker. Den mest alvorlig ulykken skjedd i september
2010 hvor 4 mennesker ble drept i Trybakken.
6.13.2.2 Meget alvorlig skadet
Det har vært 1 ulykke som karakteriseres som meget alvorlig. Denne ulykken skjedde i mai
2011 og 2 personer var involvert.
6.13.2.3 Alvorlig skadet
Det har vært 2 ulykker med alvorlig skadde.
6.13.2.4 Lettere skadet
På strekningen har det vært 29 ulykker med lettere skadet personer. Ulykkestype varierer for
disse ulykkene.
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6.13.3 Beredskap
På eksisterende E39 er det fremkommelighetsproblemer i Trybakkene vinterstid. Vinteren
2013/2014 var det 11 døgn med snøfall som førte til fremkommelighetsproblemer. Cirka 80
trailere måtte disse døgnene taues opp bakkene. Når trailerne taues opp, stenges E39, slik
at trafikken får en forsinkelse på cirka 1,0–1,5 timer. Tauing av trailere opp Trybakkene skjer
årlig. Når E39 ved Trybakken stenges, må trafikantene kjøre en omveg på mer enn 30 km på
dårlig veg. Kjøretøy som er høyere enn fire meter, må kjøre enda lenger eller vente til E39
åpnes igjen.
Ved Holmensheia er det utfordringer i forbindelse med ras. Statens vegvesen har rassikret
og igangsatt et overvåkningsprogram med radarmålinger av heia for å forutse store og
mellomstore ras. Fangstnett som vil fange opp mindre steiner og ras, ble ferdigstilt 2015.
Vinteren 2013/2014 var E39 stengt i tre døgn i forbindelse med at is ble fjernet i
Holmensheia. Dette var første gang E39 var stengt på dette grunnlaget.

6.14 Teknisk infrastruktur
6.14.1

Vann

Det finnes et begrenset omfang av eksisterende vannledninger innenfor planområdet. I
Toftelandsvegen finnes hovedledning for vann, ø400. På industriområde Lohnelier finnes
det vannledninger ø225 mm og ø160 mm til/fra høydebasseng. I tillegg finnes der lokalt
forsyningsnett (stikkledninger) for gårdsbruk på Monan.
6.14.2

Avløp

Det finnes et begrenset omfang av eksisterende spillvannsledninger innenfor planområdet. I
Toftelandsvegen finnes hovedledning for spillvann, ø500, pumpeledning. På Lohnelierindustriområde finnes det også spillvannsledning DN160. Det nye veganlegget vil kreve flere
tiltak for omlegginger, deriblant vann- og avløpsledninger.
6.14.3

Trafo

Agder Energi har høyspentlinjer og kabler som krysser vegtrasé i en rekke punkter. Det er i
tillegg flere nettstasjoner og lavspenningsanlegg som forsyner diverse boliger og
næringslokaler som kommer i konflikt med vegtrasé.

6.15 Luftforurensning
Spredningsberegninger til KDP for ny E39 Vollberg – Døle Bru, for 0-alternativet, dagens
veg, er gjort ved Tangvall hvor estimert trafikkmengde i 2040 er størst.
Spredningsberegningene viser at spredningen av NO2 vinterstid er størst og dermed
avgjørende for grensene for luftforurensningssonene. Beregningene viser at estimert
trafikkmengde i 2040 langs dagens trasé ikke fører til overskridelser av grenseverdiene for
rød og gul luftforurensningssone i Tangvall. Det kan likevel forekomme episoder under
spesielle meteorologiske forhold vinterstid og med mye vedfyring, at luftkvaliteten i Tangvall
kan oppleves dårligere. Da estimert trafikkmengde i 2040 langs dagens trasé er størst i
Tangvall, er det ikke gjort beregninger andre steder. Med bakgrunn i resultatet av
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beregningene i Tangvall antas det at luftkvaliteten langs dagens trasé, blant annet i Lunde,
er god.
Tabell 6-4 Aktuelle grenseverdier for vurdering av lokal luftkvalitet i beregningene. Merk at for NO" gjelder årsmiddel som
grenseverdi for rød sone, mens vintermiddel legges til grunn for grenseverdi til gul sone. (Kilde: T-1520)

6.16 Støy
Eksisterende E39 går gjennom tett befolkede områder og betegnes i dag som støyutsatt.
Støyberegninger til KDP for ny E39 Volleberg – Døle bru viste at for en referansesituasjon
(år 2040) vil ca. 660 boliger langs eksisterende trasé for E39 ligge innenfor gul eller rød
støysone.

Figur 6-17. Støysonekart for KDP Volleberg-Døle bru for referansesituasjon år 2040. (Kilde: KDP E39).

6.17 Næringer og virksomheter
E39 er særdeles viktig for næringslivet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det finnes en
rekke virksomheter i Søgne, Songdalen, Mandal og resten av sør-/vestlandet som er
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avhengig av E39 for at driften opprettholdes. Hovedvegen er en viktig transportåre for
tungtransporten fra Kristiansand og vestover mot Stavanger.
Lokalt ligger det et stort næringsområde tett innpå og delvis innenfor influensområdet ved
Lohnelier. Dette næringsområdet er fortsatt under utbygging.
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Figur 6-18 viser en oversikt over Lohnelier næringsområde (Kilde: Sweco)
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7 Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsplanprosessen startet i første kvartal 2015. Frem mot slutten av 2015 la Statens
vegvesen, Region sør sterke føringer i forbindelse med planarbeidet da de var eiere av
reguleringsplanen. Nye Veier overtok reguleringsplanen i 2016 og sammen med Statens
vegvesen Region sør ble det utarbeidet et utkast til reguleringsplan i slutten av april. I
etterkant har det blitt gjennomført en verdianalyse i regi av Nye Veier, som har medført
justeringer fra tidligere reguleringsutkast.

7.1

Forholdet til kommunedelplanen

Underveis fra kommunedelplanen og fram til foreliggende reguleringsplan, er det
gjennomført noen større endringer som beskrives i kapitlene under.
7.1.1

Monan

I kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Volleberg – Døle bru ble det vurdert
muligheten for å etablere Monankrysset i 3 plan, med direkteførte ramper til og fra Tangvall,
samt å etablere en forbindelse til et mulig utbyggingsområde på Tofteland/Lier / Bringeheia
(Sørøst for Monankrysset). I arbeidet med reguleringsplanen er Monankrysset detaljert ut og
vurdert på et grundigere nivå. Kapasitetsberegninger viser at det med fremtidig trafikk
(fremskrevet til år 2040), uten utbygging på Bringeheia, ikke er behov for direkteførte ramper
til og fra Tangvall. Et toplanskryss vil ha en reservekapasitet som medfører at dette kan
karakteriseres som en robust og god kryssløsning.
Gjennom planprosessen er det kommet et ønske fra Søgne kommune, om å ivareta en
forbindelse i Monankrysset for en mulig fremtidig utbygging på Bringeheia. Det er i
reguleringsplanen ivaretatt en mulig arm fra fv. 114 og inn i søndre rundkjøring i
Monankrysset. Denne forbindelsen er tenkt å ivareta deler av en mulig fremtidig utbygging på
Bringeheia. Den mulige forbindelsen har en kapasitet som tilsvarer en ÅDT (årsdøgntrafikk)
på ca. 6000. Ønsker Søgne kommune å tillate en utbygging på Bringeheia som medfører
mer ÅDT enn 6000 og fortsatt føre denne trafikken inn i Monankrysset, bør det vurderes et 3
plans kryss. Reguleringsplanen ivaretar denne muligheten innenfor vegformålet, men
løsningen er ikke vurdert ytterligere, da dette anses som et eget prosjekt i forbindelse med
planarbeidet rundt utvikling av Bringeheia.
7.1.2

Lohnelier

I kommunedelplanen med konsekvensutredning for E39 Volleberg – Døle bru ble det vist en
mulig bruløsning, over Dåsåna og inn mot Lohnelierkrysset. I arbeidet med
reguleringsplanen ble denne bruløsningen erstattet med en fylling og en stor kulvert.
Løsningen ble foretrukket ut fra et helhetsperspektiv, vurdert i forhold til vilt, fisk, kostander
og områdets totale forvandring. Gjennom arbeidet ble den tenkte viltpassasjen langs elva
vurdert som mindre betydelig på bakgrunn av registreringer og viltvurderinger. Lohnelier vil i
tillegg få store terrengjusteringer som vil forandre hele området og en bru ble ikke ansett som
økonomisk forsvarlig i dette området. Dette medførte at hovedfokuset langs Dåsåna var å
ivareta anadrom fisk. Løsningen som nå er valgt anses å ivareta anadrom fisk på en god
måte, samt å ivareta en fornuftig balanse mellom kostnader og stedets nye funksjon.
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Figur 7-1 viser kryssing av Dåsåna med en bru.(Kilde: KDP for E39 Volleberg – Døle bru)

7.1.3

Døle bru

I kommunedelplanen med konsekvensutredning for E39 Volleberg – Døle bru lå det inne en
kryssløsning ved Døle bru. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet ble plangrensen juster i
tråd med hva som vil være en naturlig anleggsparsell. Denne reguleringsplanen slutter
dermed i krysset ved eksisterende E39. Eksisterende og ny E39 vil i en midlertidig fase bli
koblet sammen med en rundkjøring eller direkteførte ramper.

Figur 7-2 viser krysset ved Døle bru (Kilde: KDP for E39 Volleberg – Døle bru)

Selv om veglinjen og denne reguleringen stopper ved eksisterende E39 vil vegen påvirke
skytebanens adkomstveg, og spesielt i anleggsperioden. Mjåvatn skytebane ivaretas i neste
parsell av E39.
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7.1.4

Videre optimalisering

I månedsskifte mai / juni 2016 ble det gjennomført en verdianalyse på parsellen E39 Søgne
øst – Mandal øst i regi av Nye Veier. Dette for å vurdere om det var flere
optimaliseringsmuligheter på den foreliggende hovedlinjen.
De viktigste endringene som det ble arbeidet med i etterkant av verdianalysen var å heve
hovedlinja for å redusere masseuttaket, redusere inngrep og barriereeffekt ved Lindelia,
samt å redusere lengden på Trysfjordbrua.

Figur 7-3 viser Lindeliatunnelen, mellom Lohnelier og Trysfjorden, sett mot nordvest (Kilde: Sweco)
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7.2

Planens avgrensning og reguleringsformål

Planens avgrensing vises i Figur 7-4

Figur 7-4 viser planens avgrensning

Det er utarbeidet et plankart med bestemmelser for Mandal kommune og et plankart for
Søgne kommune med bestemmelser. Planbeskrivelsen er felles og omtaler foreslått tiltak
under ett.
7.2.1

Formål i planen

Reguleringsplanen gjelder for følgende vertikalnivåer:
- Vertikalnivå 1 (VN1): under grunnen, benevnes 1 foran formål der dette er relevant
- Vertikalnivå 2 (VN2): på grunnen, benevnes 2 foran formål der dette er relevant
- Vertikalnivå 3(VN3): over grunnen, benevnes 3 foran formål der dette er relevant
Vertikalnivå 1 (VN1)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5)
1SV
Veg
1SVT
Annen veggrunn- tekniske anlegg
H190
Annen sikringssone, tunell
Vertikalnivå 2 (VN2)
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5)
BI
Industri
BV
Bensinstasjon/vegserviceanlegg
BKT
Øvrige kommunaltekniske anlegg

Side 59 av 172

DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST

BAA

Kombinert formål, Kontrollplass/døgnhvileplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5)
2SV
Veg
SKV
Kjøreveg
SF
Fortau
SGS
Gang -/sykkelveg
2SVT
Annen veggrunn- tekniske anlegg
SVG
Annen veggrunn - grøntareal
SPP
Parkeringsplasser
SKF
Kombinert formål veg/Annen veggrunn- tekniske anlegg/ annen
veggrunn grøntareal
Grøntstruktur (pbl § 12-5)
GN
Naturområde - grønnstruktur
GV
Vegetasjonsskjerm
Landbruks,- natur- og friluftsområder (pbl § 12-5)
L
LNFR - areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
LSK
Skogbruk
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-6)
VN
Naturområde
VAA
Kombinert formål, Friluftsområde/Annen veigrunn – grøntareal
Hensynssoner (pbl § 12-6 og 11-8)
H120
Sikringssone, grunnvannsforekomst
H140
Frisiktsone
H190
Annen sikringssone, restriksjon tunnel
H320
Flomfare
H370
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
H410
Krav vedrørende infrastruktur, Adkomst Knuden (Kun Mandal kartblad
2-12)
H530
Hensynssone friluftsliv, (Vestlandske hovedveg, Postvegen, turveier)
H560
Bevaring naturmiljø (elver, viltovergang, vegetasjon)
H570
Bevaring kulturmiljø
H730
Båndlegging etter lov om kulturminner
Bestemmelser til bestemmelsesområder (pbl § 12-7)
#2
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg
#10
Frigivelse av automatisk fredete kulturminner
#91
Midlertidig anlegg og riggområde
#91_1
Massedeponi
Vertikalnivå 3 (VN3)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5)
3SV
Veg
3BSV

Veg – rampe(alternativ B)
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7.2.2

Arealoversikt

Tabell 7-1 Arealtabell, Søgne kommune (Kilde: plankart Sweco)
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Sum

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med

43,7

43,7

20,7

20,7

379,1

379,1

angitte hovedformål
bensinstasjon/vegserviceanlegg
Industri
Øvrige kommunaltekniske anlegg
Sum areal denne kategori:

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk

Areal (daa)

2,2

2,2

445,7

445,7

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

infrastruktur
annen veggrunn - grøntareal
Annen veggrunn – tekniske anlegg

360,3

Fortau
Gang- og sykkelveg
Kjøreveg
Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller

726,6

726,6

0,7

361,0

7,1
5,9

7,1
5,9

64,9

64,9
161,0

161,0

teknisk infrastrukturtraseer
Parkeringsplasser

11,6

11,6

Veg

276,4

233,2

51,5

561,1

Sum areal denne kategori:

636,7

1211

51,5

1899,2

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Areal (daa)

Naturområde-grøntstruktur

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

3,3

3,3

Vegetasjonsskjerm

140,1

140,1

Sum areal denne kategori:

143,4

143,4

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

samt reindrift
LNFR

686,5

Skogbruk
Sum areal denne kategori:

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med

Areal (daa)

686,5

2,6

2,6

689,1

689,1

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

tilhørende strandsone
Angitt formål i sjø- og vassdrag kombinert med

2,0

2,0

Naturområde

42,0

42,0

Sum areal denne kategori:

44,0

44,0

andre angitte hovedformål

Totalt alle kategorier

636,7

2533,2

51,5

3221,4
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Tabell 7-2 Arealtabell Mandal kommune (Kilde: plankart Sweco)
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

infrastruktur
annen veggrunn - grøntareal
Kjøreveg
Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller

37,2

37,2

0,7

0,7
74,5

74,5

teknisk infrastrukturtraseer
Veg
Sum areal denne kategori:

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål

Areal (daa)

15,1

15,1

127,5

127,5

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

samt reindrift
LNFR

204,2

204,2

Sum areal denne kategori:

204,2

204,2

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

Areal (daa)

tilhørende strandsone
Angitt formål i sjø- og vassdrag kombinert med

0,9

0,9

0,9

0,9

332,6

332,6

andre angitte hovedformål
Sum areal denne kategori:

Totalt alle kategorier

7.2.3

Byggegrense

Byggegrense mot ny E39 er inntegnet i plankartet eller beskrives generelt i bestemmelser pkt
2.1.2;
- Byggegrense til riks- og fylkesvegene med tilhørende ramper skal være 50 meter og skal
måles fra formålsgrensen mellom SKF/SVG der ikke annet er angitt på plankartet på
vedtakstidspunktet.
I byggeområder gjelder dette tiltak i henhold til Veglova.

7.3

Forholdet til byggesak

I detaljplan for Søgne øst– Mandal øst ble det ved 1.gangs høring vurdert om planen kan
inneholde bestemmelser for unntak fra byggesak for ny E39. Dette for å lette den
kommunale saksbehandlingen etter vedtatt detaljreguleringsplan. Forslagstiller har ønsket å
tydeliggjøre muligheten til unntak fra søknadsplikt i henhold til SAK10 § 4-3 første ledd
bokstav a, for enklere og raskere byggeprosess i tilknytning til utbygging av ny E39.
I byggesaksforskriften (SAK10) § 4-3 første ledd bokstav a) og temaveiledere til «Offentlege
veganlegg og byggjesak», HO-2/2006, er det oppramset en del unntak fra krav i plan og
bygningsloven. I dette kapitelet synliggjøres vurderingene rundt temaet med referanse fra
møter med kommunene og dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
sin planavdeling.
Byggesaksforskriften, § 4-3 første ledd bokstav a) sier;
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“Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i veglov 21.
juni 1963 nr. 23 så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kan offentlige
veganlegg hvor Statens vegvesen, fylkeskommunen eller et statlig utbyggingsselskap for veg
er tiltakshaver utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Sentral
godkjenning av foretak), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med
prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i
plan- og bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell utforming og
forsvarlighet) skal likevel gjelde).”
Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelsene i vegloven og som er detaljert
avklart i reguleringsplanen, er i henhold til byggesaksforskriften, § 4-3 første ledd bokstav a)
unntatt fra blant annet regler om søknadsplikt og ansvar. Angivelse av hva som går under
«offentlige veganlegg» er omtalt i HO-2/2006.
Spørsmålet om innholdet i «detaljert regulert», jf. SAK10 § 4-3, er diskutert med KMDs
planavdeling muntlig og skriftlig med svar henvist til sak 16/53642-2 den 27.03.17. KMD
vurderer at SAK10 § 4-3 gir rom for tolkning og presiserer at der det foreligger rom for
tolkning, vil vurderinger til byggesøknadsplikt, -eller fritak, pålegges kommunene. Som en del
av planprosessen gav KMD muntlig, et eksempel på en bestemmelse for et veiprosjekt på
Østlandet; E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes (PlanID
2014012). I planen for E18 Lysaker – Ramstadsletta er det gitt bestemmelser om krav til
byggesøknad.
Sitat:
§ 2.3 Krav om byggesøknad (PlanID 2014012):
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som er detaljert avklart i vedlegg
(Illustrasjonsplanhefte) til planen, er fritatt fra krav om byggesøknad.
Tiltak som ikke er fritatt fra krav om byggesøknad er angitt i plankartet med
Bestemmelsesområder #1-4 (jf. § 9.1)…
-Mindre justeringer av veglinje mellom SKV- Veggrunn og SVG- Annen veggrunn, kan
bestemmes i forbindelse med byggeplan uten at det utløser krav om byggesøknad.
For å avdekke hvilke forhold kommunene kan akseptere til fritak for byggesøknadsplikt, ble
dette temaet vurdert i egne møter med kommunenes plan- og byggesaksavdelinger;
Kristiansand og Songdalen kommuner uttalte i møte den 15.03.17:
Veilederen fra 2006 er kommunenes referanse for detaljering, selv om denne er utgått på
dato. Den angir høy detaljeringsgrad for hva som må framkomme av reguleringsplanen mtp.
fritak fra byggesak.
Materialet som er sendt inn til reguleringsplanen angir en god nok detaljeringsgrad, selv om
det er bygd inn et handlingsrom for prosjektering. For kommunene er det ønskelig å slippe å
gjøre justeringer av reguleringsplanen på grunn av prosjekteringsendringer – jf. utbygging av
E18 østover.
Rap-001 DesignVEI, fagrapport støy, fagrapport luft og Rap-007 YM plan vil være viktige
dokumenter for å kunne godta handlingsrommet i reguleringsplanen. Det er henvist til disse
dokumentene i bestemmelsene. Dette øker detaljeringsgraden i reguleringsplanen.
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Søgne og Mandal kommuner uttalte i møte den 23.03.17:
I møte med Søgne kommune den 23.03.17 samt i Søgne kommunes eget internmøte den
29.03.17 ble det konkludert at detaljeringsnivået for det nye E39 tiltaket er tilfredsstillende
godt nok løst i tekniske planer for å unnta tiltaket fra byggesøknad; Mye kan unntas
søknadsplikt, men dette er imidlertid avhengig av detaljeringsnivået i planen.
Dersom det vises til oppdaterte tekniske planer med tegningsett, og en låst versjon av Rap001 DesignVEI, kan detaljnivået anses som tilstrekkelig for unntak fra byggesaksbehandling.
Henvisningen må senest foreligge ved fremleggelse av planforslaget.
Detaljeringsnivået som er satt i HO-2/2006 må oppfylles gjennom ovennevnte dokumenter.
Av hensyn til naboer bør plassering, utstrekning, høyde og utforming avklares i plankart,
bestemmelser og tilhørende plandokumenter, for å kunne anses som en detaljert avklart i
reguleringsplanen. Søgne kommune påpeker at for naboene er informasjon og muligheten til
medvirkning av de forholdene som er viktige å ivareta i videre forløp, uavhengig av krav til
byggesøknad.
Tekniske konstruksjoner innenfor formålene tilhørende E39 for o_SV, o_SKF og o_SVG
som bruer, busslommer, lehus og tekniske anlegg kan fastsettes i anleggsfasen uten
byggesøknad. For drift av tunnelene kan det tillates tekniske rom med stopplomme i og
utenfor tunnelene.
For alle øvrige tiltak og avvik som faller inn under Plan- og bygningslovens § 20-1, vil det
være krav til byggesøknad.
Bestemmelser til denne reguleringsplanen stiller krav til å følge prinsippene for
Designveilederen. Rap 001 DesignVEI er utarbeidet av Rambøll og Sweco i forbindelse med
Detaljreguleringer av E39 Kristiansand vest til Søgne øst og E39 Søgne øst – Mandal øst.
Formingsveilederarbeidet har foregått parallelt med reguleringsprosessene og rapporten er
datert til 06.01.17, sist revidert 15.05.2017.
Rap 001 DesignVEI beskriver terrengbehandling av vegtiltak, sideterreng, massehåndtering,
revegetering og massedeponier, vegetasjon og vann (eks terreng, vann og LOD),
konstruksjoner (eks bruer, støttemurer og støyskjermingstiltak), vegutstyr som rekkverk,
gjerder og belysning.
Kommunene er samstemte om at krav til oppføring av byggingsmasse og endringer til
planmaterialet med vedlegg, utløser søknadsplikt. Det er gitt mulighet for å etablere
bebyggelse for tekniske bygg til tunnel etc i reguleringen og sammen med vegtiltaket vil dette
ikke utløse byggesøknadsplikt.
Nye Veier ønsker å holde dialogen med kommunene gjennom prosjekterings- og
anleggsfasen for å få avklart eventuelle problemstillinger knyttet til etablering av vegtiltaket.
Nye Veier er innstilt på videre kontakt med grunneiere og naboer som blir direkte berørt av
tiltak i tilknytning til ny E39..
I reguleringsplanens, for E39 parsell Søgne øst – Mandal øst, kart og bestemmelser, foreslås
detaljeringsgraden definert for høyder på enkelte tiltak samt lokalisering og størrelser vist i
reguleringen som bestemmelsesområder i pkt 5.1 #2 Vilkår for anleggelse av arealer,
bygninger og anlegg;
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#2_L Landbruksveg stiller krav om etablering av landbruksveg over portalen på Kleplan og
adkomstveger for Søgnetunnellen og eiendommer ved Tag. Vilkårene er nedfelt i
bestemmelsesområder i plankartet. På samme måte er det stilt vilkår til plassering av
tunnelportaler i bestemmelser til #2_T Tunnellsoner, vilkår til plassering av brusoner i #2_B
Brusoner og vilkår til plassering av kulverter i #2_K i samråd med viltfaglig kompetanse. Det
er videre satt vilkår til plassering og etablering av sedimentasjons/ rensebasseng og #2_S
Støy stiller vilkår til plassering av støysikringstiltak med angitte høyder for tiltaket innenfor de
ulike sonene.
#2_R Rekkefølge er ikke unntatt søknadsplikt. Dette er vilkår som definerer områder som
skal detaljutformes og byggesøkes
På Monan er det lagt til rette for en alternativ kryssløsning i formål 3BSV som ikke er
detaljutformet. Dersom kryssløsning tilhørende o_3BSV velges i anleggsfasen, må denne
byggesøkes.
o_3SV er derimot godt detaljert i tekniske planer og illustrasjonstegninger og denne
kryssløsningen vil dermed kunne fritas fra krav til byggesøknad. Begge løsningene har
tilrettelagt direkteførte ramper i nivå 3, samt samferdselstiltak i nivå 2 og nivå 3.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tilhørende samferdselstiltaket for ny E39 som
framgår innenfor formålene Veg (o_SV) og veg kombinert med annen veggrunn – tekniske
anlegg/grøntareal (o_SKF) i denne detaljreguleringen, skal fritas fra krav om byggesøknad.
Konklusjon
Reguleringsplanen viser plassering, utstrekning, høyder og utforming/materialbruk for ulike
tiltak innenfor planområdet i tekniske tegninger. Disse avklaringene innebærer at planens
nevnte tiltak er «detaljert avklart» i plansaken, med det resultat at de kan oppføres/etableres
uten ytterligere byggesak, jf. SAK10 § 4-3 første ledd bokstav a).
Der veianlegget ikke er detaljert avklart i planen vil reglene om søknadsplikt gjelde, jf. SAK10
§ 4-3 første ledd bokstav a) annen setning.
Det er vurdert i høringsfasen at plassering, høyder og materialvalg er godt nok vist i
kart/bestemmelser slik at tiltakene tilhørende ny E39 kan unntas byggesøknadsplikt.
Kommunene har påpekt at det vil være opp til kommunene som byggesaksmyndighet å
vurdere hva som er detaljert godt nok for å unnta saken søknadsplikt. Nye Veier oppfordres
til videre dialog i byggefasen.

7.4

Beskrivelse av vegsystemene

7.4.1
Vegsystem
Ny E39 planlegges som firefelts veg, med en dimensjonerende hastighet på 110km/t. Vegen
fra Volleberg til Monan planlegges med motorvegstandard tilsvarende ÅDT > 20 000. Fra
Monan og vestover planlegges vegen videre med motorvegstandard ÅDT 12 000 – 20 000.
Kryssutforming for ny E39 vil endelig fastsettes i anleggsfasen.
7.4.2

Normalveg og handlingsrom

Som et ledd i arbeidet med å bygge veier raskere, mer helhetlig og kostnadseffektivt er det
gjennomført, parallelt med pågående planprosess, et arbeid med teknisk innovasjon. I dette
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arbeidet ble det sett på muligheten til å endre på veinormalkrav og utforming av designvalg
for å få en helhet og likhet i alle veianleggene.
Normalvei sammen med RAP-001 DesignVEI vil være standarden som Nye Veier AS vil
planlegge og prosjektere veianleggene ut fra.
Ettersom Normalvei ikke var ferdig utviklet før i sluttfasen av reguleringsprosessen, er
skisseprosjektet for veilinjene og konstruksjoner dimensjonert i henhold til gjeldende
veinormaler. I denne reguleringen sikres det at vegen kan bygges iht. både vegnormalene og
Nye Veiers Normalvei. Det er således lagt inn en sikkerhet for at veianleggene kan realiseres
innenfor dagens rammer. I denne reguleringsplanen er det lagt inn et handlingsrom som
ivaretar mulighet til justeringer av veien.
For eksempel er:





Vegarealene er regulert inn med formål for Veg, kombinert med annen veggrunn, tekniske anlegg/grøntareal, o_SKF, og ivaretar justeringsmulighet inntil 5 meter på
begge sider, for plassering av veglinjen, i formål o_2SV.
Kollektivholdeplasser og gang-/ og sykkelvei er lagt inn i regulert vegformål o_2SV1
og er ivaretatt gjennom bestemmelsene.
Veghøyder er fastsatt på enkelte steder i reguleringskartet og det er gitt mulighet for
justering av høydene begrenset i bestemmelsene.

Figur 7-5 viser utsnitt av reguleringsplankartet ved Monan (Kilde: Sweco)
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Figur 7-6 viser et utsnitt av reguleringsplankartet ved Mjåvatn. (Kilde: Sweco)

7.4.3

Dimensjonering

7.4.3.1 Veg
Ny E39 planlegges som firefeltsveg med en dimensjonerende hastighet på 110 km/t. Vegen
fra Volleberg til og med Monan planlegges som nasjonal hovedveg, motorveg med ÅDT >
20 000 (23 m bredde), se normalprofil i Figur 7-7.

Figur 7-7 Normalprofil motorveg ÅDT > 20 000 (Kilde: Sweco)
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Parameter
Fartsgrense

Vei iht. NA-rundskriv 2015/02 og
NA2015/3
110 km/t

Tverrprofil

23 m

Minimum horisontalkurvatur

800 m

Min vertikalkurvatur (lav)

3 800 m

Min. vertikalkurvatur (høy)

14 100 m

Maks overhøyde

7,50 %

Maks stigning

5%

Maks stigning tunnel

5%

Stoppsikt

260 m

Reduksjon stoppsikt maks stigning

-27 m

Økning i stoppsikt maks fall

+38 m

Stoppsikt tunnel > 500m

220 m (s=-5 %:252 m, s=+5% 197 m)

Stoppsikt tunnel < 500m

260 m

Min. horisontalkurve tunnel uten breddeutvidelse,
forutsatt flat vei
Min. horisontalkurve bru uten breddeutvidelse
forutsatt flat vei
Dimensjonerende kjøretøy
Kryssløsning

2017
1 780 m (3 m sk)
MVT
Planskilt

Avstand mellom kryss

3 km

Overgang vei – tunnel

Avstand fra tunnelåpning til start
retardasjonsfelt og slutt
akselerasjonsfelt minst lik stoppsikt

Overgang vei – bru. Min. horisontalkurvatur (+50%)

1 200 m

Tabell 7-3: Prosjekteringsparameter.

Etter Monan og videre mot Mjåvatn i Mandal kommune planlegges det med motorveg ÅDT
12000- 20 000 (21 m bredde), se normalprofil i Figur 7-8.
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Figur 7-8 Normalprofil motorveg ÅDT 12000 – 20 000. (Kilde: Sweco)

Prosjekteringsparameterne som vises i Tabell 7-3, gjelder også for E39 videre vest for
Monan.
7.4.3.2 Tunneler
Tunnelene planlegges med tunnelklasse E, dvs. 2 x T9,5 med min. 10 m fjell mellom løpene.

Figur 7-9 Tunnelklasse E 2xT9,5 (Kilde: Sweco)
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For å ivareta en fremtidig standardøkning og evt. uforutsette utfordringer er det i
reguleringsarbeidet ivaretatt standardøkning på planlagt motorvegtrasé for ÅDT 1200020000 og i tunnelene. Det er i reguleringsplanen tatt høyde for evt. standardøkning opp til
T10.5 tunnelprofil og motorveg ÅDT > 20 000 på hele strekningen.
Tunnelene planlegges som utgangspunkt ut fra standard krav til veitunneler i henhold til
Statens vegvesens håndbøker, spesielt: Normal Håndbok N500, Vegtunneler;
Vegdirektoratet 2014; Faglig innhold 2010; Statens vegvesen.
7.4.3.3 Bruer og konstruksjoner
Utforming av bruer og konstruksjoner skal ivareta prinsippene i RAP-001 DesignVEI. Det som
beskrives videre ang. utforming av bruer og konstruksjoner anses som muligheter som det er
tatt utgangspunkt i ved utarbeidelse av teknisk plan.
Det skal bygges en rekke nye konstruksjoner i prosjektet. Da dette er en firefelts motorveg
med adskilte kjørebaner blir det dobbelt sett med konstruksjoner på hvert sted i hovedlinjen.
I hovedlinjen er det planlagt 10 bruer (5 brusteder x 2 bruer), 10 tunnelportaler (5
tunnelpåhugg x 2 tunnelportaler) og en dobbelt kulvert (viltovergang).
I tillegg til konstruksjonene i linjen skal det bygges 1 overgangsbru, 1 kjørekulvert, 2
bekkekulverter, 5 tekniske bygg i dagen samt maks 6 tekniske bygg og en pumpesump i
Søgnetunnelen.
To av brustedene, ved Monan og Trysfjorden, vil få markante konstruksjoner. Det store
krysset på Monan vil få store brukonstruksjoner, med parallelle E39 bruer på ca. 370 meter
og ca. 430 meter og tilhørende av- og påkjøringsramper, som krysser Søgneelva. Ny veglinje
er hevet slik at det blir tilstrekkelig høyde mellom ny E39, underliggende kryssområde og
flomvannstanden i området. Tilgjengelig fri høyde mellom underkant bruer og eksisterende
E39 er 6,0m som er i henhold til gjeldende krav. På grunn av ramper til krysset er dette
relativt avansert geometri. Vegen går akkurat høyt nok til at man kan bygge spennarmerte
kassebruer og unngå søyler i Søgneelva. Noen fundamenter kan delvis stikke ut i elva men
under elvebunn. Dette vil kreve særskilte tiltak i byggeperioden og erosjonssikring av de
fundamentene. Bruene og ramper antas fundamentert på borede stålrørs peler. For detaljer
refereres det til geoteknisk rapport. Det blir behov for støttemurer mot elven, mellom
rampene og elven, og i sørvest enden av hovedbrua.
Krysning av Trysfjorden planlegges med to parallelle, store betongbruer type fritt frambygg,
hver på ca. 520m. Hovedspenn over fjorden blir 260m langt. Ca 40m – 50m høye pilarer for
hovedspenn plasseres på land, rett ved fjorden. Sidespenn er planlagt med ca. 130m lengde.
For å redusere brulengden, fundamenteres bruene på en stor fylling i øst. Bruene utstyres
med 1,40m høy støyskjerm på nordsiden og rekkverk.
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Figur 7-10 viser Monanbruene og ramper ved kryssing av Søgneelva, sett sørvestover (Kilde: Sweco)

Øvrige bruer er i E39 linjen er:
Bruer Tverråna i profil 6250, bruer Tag i profil 7050, bruer Lohnelier i profil 9200. De
planlegges som plate-/bjelkebruer i spennarmert eller slakkarmert betong, med 3 spenn og
totallengde 42m – 55m. Terreng mot bruene formes med helning 1:2. Tverråna bruene som
krysser Repstadsvenet planlegges slik at søyler vil stå utenfor elvekant. Bruene Tag og
Lohnelier krysser over lokalveier. Veiene blir ombygget og hevet henholdsvis omtrent 5m og
10m.
Alle bruer unntatt Trysfjorden bru er utstyrt med drenssluk og drenssystem. For Trysfjorden
bru foreslås vegvannet drenert bort via sluk med nedføring og utslipp direkte til sjø.
På strekningen planlegges det 10 portaler (1 portal for hver veiretning): 2 stk på vestsiden
av Vollebergtunnel, 2 stk på øst- og vestsiden av Søgnetunnel og Lindelia tunnel. Alle
tunnelportalene har tverrsnitt T9.5 ved påhugg og lineær breddeutvidelse mot åpning.
Portalnedføring har helning 5:1 og natursteinsmurer i front. Terreng over portaler utformes
med helning 1:2 og slik at fjellskjæring ved påhugget blir minst mulig synlig.
Lengde for portal Klepland kan reduseres i detaljprosjekteringsfasen. Reduksjonen blir
avhengig av tiltak for bergsikring. Utenom plass til traktorvei og omlagt bekk, må det også
være plass til å etablere en skråning som kan dempe eventuelle nedfall samt rensk av større
avgrensede partier i fjellsiden må vurderes utført for å minske risiko for nedfall.
Det planlegges en konstruksjon for å sørge for at dyr kan krysse over E39 i Dyredalen, i
profil 13000. E39 skal føres gjennom en 2-løpskulvert i betong (1 løp for hver vegretning).
Kulverten planlegges med lenge 40m som samtidig blir bredden av dyr passasjen. På toppen
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av kulverten skal det etableres voll og vegetasjon. Nedføring av ytterveggen utføres med
helning 5:1 og natursteinsmurer vinkelrett på E39.
Kjørekulvert Holbæktjønn for driftsveg under E39 (profil 12250) utføres i betong, med buet
hvelv og natursteinsmurte vingemurer parallelt med E39. Bestemmes det at denne kulverten
blir en kombinert drifts-/viltundergang må en annen konstruksjonstype vurderes.
Det er prosjektert en overgangsbru på østsiden av Lohnelier industriområdet i profil 8200.
Bruen er ca 40m lang sprengverksbru. Denne løsningen krever liten tykkelse av brudekke
samtidig som man kan spenne over alle E39 felt uten søyler i midtfelt.

Figur 7-11 viser overgangsbru ved Lohnelier næringsområde (Kilde: Sweco)

Av hensyn til estetikk og bestandighet gis alle betongtverrsnitt gode avfasinger av
kantbjelker og det sikres at vann får god avrenning.
7.4.3.4 Gang og sykkelvei
Ny E39 planlegges med hovedvegstandard, med høyt fartsnivå og med forventet høy
trafikkmengde. Vegen vil ikke ha et tilbud for myke trafikanter. Fra Volleberg øst i
planområdet ivaretas intensjonene fra hovedplan for sykkel og Kommunedelplan for sykkel
som ble vedtatt 24.04.2015. Planene dekker strekningen Volleberg–Lohnelier.
Med ny E39 vil det kunne legges til rette for separat sykkelrute på eller langs eksisterende
E39 fra Lohnelier frem til parsellslutt i Mandal kommune, denne kan videreføres når neste
parsell realiseres. I kryssområdene legges det til rette for gangtrafikk mellom
bussholdeplassene og innfartsparkeringene gjennom etablering av fortau, og dette knyttes
opp mot eksisterende systemer.
Fra Tangvall / Lunde mot Mandal går sykkelruten i dag på fylkesveg 204, for de som sykler
mellom Mandal og Kristiansand. Det vil også i fremtiden være en attraktiv rute for syklistene.
7.4.4

Estetikk og formingsveileder

I forbindelse med planarbeidet, for strekningen E39 Kristiansand vest – Søgne øst, er det
utarbeidet en formingsveileder, RAP-001 DesignVEI. Alle tiltak som er direkte knyttet til
etablering av ny E39 skal følge prinsippene for opparbeiding og materialbruk som er
utarbeidet i RAP-001 DesignVEI.
Veianlegget skal ut på totalentreprise. Totalentreprisene vil innebefatte ansvar for drift og
vedlikehold av veianlegget i 20-25 år. I den forbindelse er det viktig å ha fokus på robuste og
bærekraftige designvalg, for dermed å sikre estetisk kvalitet også i anleggsfasen. Veilederen
skal brukes som et arbeidsredskap for å sikre estetiske og miljømessige målsetninger
gjennom prosessen fra plan til ferdig anlegg, og videre i driften.
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Hensikten er å gi konkrete retningslinjer, anbefalinger og føringer for å sikre en enhetlig
utforming av veien og veianleggets omgivelser. Veilederen gir blant annet føringer for:
 Terrengbehandling (eks. vei, sideterreng, massehåndtering, revegetering og
massedeponier)
 Vegetasjon og vann (eks. terreng, vann og lokal overvannshåndtering (LOD))
 Konstruksjoner (eks. bruer, støttemurer og støyskjermingstiltak)
 Veiutstyr/møblering (eks. rekkverk, gjerder og belysning).
Arbeidet med å sikre estetiske kvaliteter samt hensyn til landskapet og nærmiljøet veien
passerer, vil fortsette i prosjekteringsfasen etter at reguleringsplanen er vedtatt.
Det utarbeides en overordnet analyse direkte knyttet til de aktuelle utbyggingsparsellene,
såkalt strekningsanalyse. Denne analysen skal også ses i forhold til den totale
utbyggingsstrekningen som er aktuell. Veilederen, Rap-001_DesignVEI, oppdateres med
videre detaljering av hovedgrep i prosjekteringsfasen.

Figur 7-12: De ulike nivåene i veganlegget som det skal lages generelle prinsipper (RAP-001_DesignVEI Rambøll og Sweco
2016).

Figur 7-13: Møblering langs nye E39 (RAP-001 DesignVEI utformet av Rambøll og Sweco, 2016).
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7.4.5

3D-modell

Det er utarbeidet en 3D-modell for dette planområdet og tilgrensende reguleringsplan. I
modellen vises fremføring av veianleggene med eksisterende terreng og bebyggelse. 3Dillustrasjonenen som er brukt i planbeskrivelsen er hentet fra modellen.
Det fremheves at modellen er utarbeidet for å vise prinsippene for hvordan terrenget formes
mot veganlegget. Det er ikke gjort detaljmodellering. Dette er arbeid som kommer i neste
fase.

7.5

Beskrivelse av planforslagets delstrekninger

Parsellen E39 Søgne øst – Mandal øst er ca. 14 km og for å få oversikt over relevante
problemstillinger knyttet til spesifikke områder, er det valgt å dele planen opp i 6
delstrekninger. Alle planlagte delstrekninger tar for seg relevante temaer innenfor:
 Trasé
 Vegelementer
 Terrenginngrep
 Teknisk infrastruktur
Felles for alle delstrekningene er justeringsmulighetene tilhørende ny E39, horisontalt og
vertikalt (+2/-5 meter). Dette er ivaretatt i bestemmelsene. Endelig plassering av veglinjen
gjøres i forbindelse med detaljprosjektering av vegen i byggefasen.
7.5.1

Delstrekning 1 Volleberg - Monan

Delstrekningen starter i kommunegrensen mellom Songdalen og Søgne. Her kommer
tunnelen fra prosjektet E39 Kristiansand vest – Søgne øst ut og kobler seg på denne
reguleringen. Videre strekker delstrekningen seg over Søgneelva ved Monan, der ny veg
krysser eksisterende E 39 i en bru. Fra øst faller vegen med 1,5 prosent over Søgneelva og
mot et lavbrekk vest for Monankrysset. Vegen ligger deretter i svak stigning opp mot
tunnelportalen og påhugg ved Klepland slik at overvann inn i tunnelen unngås. Vegbredde
her er 23 m og tilsvarer en veg med ÅDT over 20 000 kjøretøy i døgnet.
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Figur 7-14 viser delstrekning 1 Volleberg – Monan (Kilde: Sweco)

7.5.1.1 Volleberg boligområde
Ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst planlegges i nærheten av Volleberg boligområde.
I planprosessen har denne nærheten til boligområdet medført behov for å ivareta eventuelle
utfordringer knyttet til støy og luft. Det er utført vurderinger knyttet opp mot portallengde og
høyde / lengde på støyvoller, for å kunne fremskaffe et grunnlag for en anbefaling. Da de
potensielt støyplagede boligene ligger i Songdalen kommune, har Rambøll (konsulent for
reguleringsplanen E39 Kristiansand vest – Søgne øst) ivaretatt dette faget selv om tiltakene
ligger i Søgne kommune.
I dette området vil reguleringsplanen legge til grunn en løsning hvor det tilrettelegges for en
tunnelportal på ca. 100 meter og en støyvoll som strekker seg langs nye E39 i en lengde og
høyde slik at grenseverdiene i T-1442 tilfredsstilles. For mer inngående informasjon vises det
til fagrapport støy og fagrapport luft.
Rett vest for tunnelportalen ivaretar reguleringen en maks kotehøyde som vegen kan
anlegges. Dette for å sikre at vegen ikke kommer høyere i dette området.
I etterkant av merknadsinnspill har Nye Veier besluttet å gi tilbud om innløsing til de 3
eiendommene nærmest tunnelportalen.

Side 75 av 172

DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST

Figur 7-15 viser ny E39 ved Volleberg sett østover (Kilde: Rambøll / Sweco)

7.5.1.2 Tofteland lier / Bringeheia
Fra Volleberg mot Monan går E39 gjennom Tofteland lier / Bringeheia i en skjæring.
Kryssende vassdrag ivaretas gjennom omlegging. På sørøst siden av Søgneelva er det satt
av plass til sedimentasjonsbasseng for å ivareta vegvann fra øst. Vegen krysser
eksisterende fylkesvei 114 – Toftelandsveien samt Søgneelva. I dette området vil bygninger
innenfor planområdet innløses.
Det går turstier og driftsveger som brytes av ny E39 i dette området. Disse legges om og
forbindelsen ivaretas over den forlengede tunnelportalen.
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Figur 7-16 Illustrasjon mot øst viser drifts- og turveier i Toftelands Lier (Kilde: Sweco)

7.5.1.3 Kryssing av Søgneelva
Vegen krysser Søgneelva på en bru med om lag 12 meter klaring til elva ved 200 års flom.
Av- og påkjøringsramper fra/mot øst er planlagt å gå på egne rampebruer. Rampene fra ny
E39 møter gammel europaveg i to rundkjøringer på nivå med eksisterende E39.
Det er fokus på å minimere inngrep i Søgneelva i en anleggsperiode og i en permanent
situasjon. Brufundamenter skal søkes plassert slik at vannstanden i elva ikke påvirkes
nevneverdig. Det tilrettelegges for hensynssoner langs elvebredden i dette område for å
ivareta Søgneelva på best mulig måte. RAP-007 YM-plan setter fokus på Søgneelva og dens
kvaliteter.
Plassering av veg og brukonstruksjon over Søgneelva medfører at bebyggelse både sør og
nord for vegen innløses.

Figur 7-17 Illustrasjon mot nord-øst (Kilde: Sweco)

7.5.1.4 Monankrysset
Monankrysset har som hovedfunksjon å ivareta trafikken til og fra Tangvall.
Beregninger viser at en stor andel av trafikken som kommer fra / til tunnelen ved Volleberg,
skal til eller fra Tangvall. Det er derfor arbeidet fram en robust kryssløsning som vil kunne
ivareta en trafikkøkning også utover år 2040.
Monankrysset tilrettelegges som et toplanskryss med ruterform. Rundkjøringen nord i krysset
ivaretar i hovedsak trafikken fra Kristiansand mot Tangvall og trafikken fra eksisterende E39
til/fra Volleberg. Påkjøringsrampe vestover mot Mandal er også koblet til denne
rundkjøringen. Rundkjøringen syd i krysset ivaretar i hovedsak trafikk mot Kristiansand og
trafikk fra Mandal. Vegen mellom rundkjøringene planlegges med 3 felt, to sørgående og et
nordgående. Vegen videre mot Tangvall ligger med H5-standard med gjennomgående
forbikjøringsfelt, som i dag. Rampesystemet og rundkjøringen nord for brua ligger i store
skjæringer. Det er gjort flere grep for å minimere unødvendige terrenginngrep og legge
vegen best mulig i terrenget.
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I forbindelse med søndre rundkjøring i kryssområdet tilrettelegges det for en park and ride
plass, samt utvidede muligheter for kollektivtrafikken. Det legges også til rette for
kollektivholdeplasser på avkjøringsrampen østover og påkjøringsrampen vestover. Det
planlegges med gangforbindelse mellom holdeplassene. Kryssing av rampene skjer i plan.
Holdeplassene på eksisterende E39 opprettholdes.
I planforslaget er det foreslått regulert tilstrekkelig areal for å ivareta en mulighet for en justert
kryssutforming, dersom detaljprosjekteringen i neste fase skulle tilsi at en annen
kryssløsning vil være best. Nye Veier ser at det er flere krysstyper som kan ivareta
Monankryssets funksjon.
Tekniske tegninger som er vedlagt reguleringsplanmaterialet viser et ruterkryss. Det er
denne kryssløsningen (kryssalternativ 1) som er synliggjort i reguleringsplanen med
reguleringsformålet o_2SV (veg). Figur 7-18 viser hvordan krysset er planlagt. I
utgangspunktet anses kryssalternativ 1 som detaljert godt nok av Søgne kommune til å
kunne anlegges uten byggesøknad.

Figur 7-18 viser Monankrysset sett nordover (Kilde: Sweco)

For å ivareta den nevnte fleksibiliteten i forbindelse med eventuelt valg av kryssalternativ 2 er
det i reguleringsplanen benyttet reguleringsformålet o_SVG og o_SKF innenfor et større
område. Bruk av disse formålene antas å forenkle en mulig fremtidig prosess rundt en
eventuell endring av krysstype.
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Figur 7-19 viser en skisse av kryssalternativ 2 på Monan, som ivaretas gjennom reguleringsformålet o_SKF og o_SVG (Kilde:
Rambøll)

Dersom kryssalternativ 2 velges i neste fase, må kryssløsningen detaljeres og forelegges
Statens vegvesen/Nye Veier før det godkjennes av Søgne kommune. Videre prosess må
avklares med Nye Veier og Søgne kommune i neste fase. Det må foretas en mindre
reguleringsendring om kryssalternativ 2 skal bygges.
Både kryssalternativ 1 og kryssalternativ 2 er ivaretatt i vertikalnivå 2 og 3 i plankartet. Etter
ønske fra Søgne kommune er det i plankartet ivaretatt en fremtidig mulighet for å bygge
direkteførte ramper for trafikken til / fra Kristiansand – Tangvall. Dersom Søgne kommune
beslutter å regulere en større utbygging på Tofteland Lier / Bringeheia som medfører større
trafikkøkning i Monankrysset enn det er beregnet for i denne planen, kan det bli behov for å
tilrettelegge for direkteførte ramper i Monankrysset. De direkteførte rampene kan føre til at
trafikken i søndre rundkjøring reduseres og dette kan øke kapasiteten for trafikken på brua
fra fv. 114 og til søndre rundkjøring mer enn de 6000 i ÅDT som er estimert kapasitet i det
foreliggende forslaget. I planlagt kryssløsning på Monan inngår dermed ikke direkteførte
ramper.
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Figur 7-20 viser Monankrysset med mulige direkteførte ramper sett nordover (Kilde: Sweco)

Figur 7-21viser Monankrysset med mulige direkteførte ramper sett nordover (Kilde: Rambøll / Sweco)
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Figur 7-22 og Figur 7-23 viser Monankrysset med mulige direkteførte ramper sett nordøstover (Kilde: Rambøll/Sweco)

For å kunne gjennomføre utbygging av ny E39, uavhengig av krysstype, vi det være behov
for å innløse all bebyggelse på Monan.
Monankrysset vil tilrettelegges med vegbelysning.
Monanbekken ivaretas under ny E39 i omtrent samme bekkeløp som i dag. I nærheten til
Monanbekken er det planlagt et sedimentasjonsbasseng for å ivareta vegvann fra både dagog tunnelsonen. Etter sedimentasjon, slippes renset vann ut i Monanbekken. Det stilles krav
til tiltaksovervåking før vannet slippes ut i resipient.
7.5.1.5 Vann- og avløpsledninger på Monan
På Monan foreslås det å legge om eksisterende hovedledninger i Toftelandsvegen. Dette
gjelder vannledninger med dimensjon ø400 mm og pumpeledninger til spillvann med
dimensjon ø500. Disse vannledningene er hovedvannforsyningen til Søgne kommune og
omlegging må planlegges i samarbeid med Søgne kommune og Tronstadvann
Interkommunale vannverk.
Av hensyn til sårbare grunnvannsforekomster / ferskvannslokaliteter skal overvann fra
vegbane mellom profil 550 – 2120 på Monan renses før vannet ledes i rør til utslipp
nedstrøms drikkevannskilden. Tunnelvaskevann skal gå via sandfang, oljeutskiller og
sedimentasjonsbasseng, før det ledes til utslipp. I reguleringsplanen for E39 Kristiansand
vest – Søgne øst er Rossevann en viktig drikkevannskilde og det planlegges for at
tunnelvaskevann, lekkasjevann og vegvann fra deler av denne reguleringsplanen føres
gjennom tunnelen ved Volleberg og ivaretas i sedimentasjonsbassenger øst for Søgneelva.
Overvåkning av renset utslippsvann, gjennomføres i henhold til utslippstillatelsen.
Bestemmelsene pkt 4.1.1 H120 Sikringssone grunnvannsforekomst sikrer rørføring av
rensevannet nedstrøms kilden, men kommunen kan dispensere fra dette forholdet dersom
det kan dokumenteres at utslipp ikke vil være problematisk for kilden.
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Overvanns og drensledninger i dagsoner utføres som selvfallsledninger. Lekkasjevann og
renset vaskevann fra Søgnetunnelen legges i rør til utslipp som legges nedstrøms
Monanbekken og drikkevannskildens klausuleringssone 1. Overvanns- og drensledninger,
med tilhørende kummer plasseres hovedsakelig i arealer avsatt til vegformål.
7.5.1.6 Elektro
Det er nødvendig med en omlegging av eksisterende kabler og linjer som følge av ny E39.
Dette vil medføre omleggingsarbeider for Agder Energi.
På Monan/Klepland er det en meget viktig 22kV luftlinje som kommer i konflikt med planlagt
veg trasé. Denne luftlinjen må enten endre trasé eller legges som kabel. I dette område er det
også en eksisterende nettstasjon samt lavspenningsforsyning til boliger.

7.5.2
Delstrekning 2 Søgnetunellen
Mot Klepland går vegen i en skjæring og delvis i høyde med dagens terreng. Vegen går
videre i en 4 km lang tunnel og kommer ut i dagen igjen ved Tverråna (Vedderheia).
Tunnelen har et lavpunkt litt vest for Hellersdalen. I forbindelse med anleggsgjennomføring
er det i reguleringsplanen ivaretatt et mulig tverrslag og midlertidig massedeponi i
Hellersdalen. Trafikkberegninger legger til grunn en ÅDT i tunnelen på 17 400 kjøretøy i
døgnet (år 2040)

Figur 7-24 viser delstrekning 2 Søgnetunnelen (Kilde: Sweco)

7.5.2.1 Tunnelpåhugg Klepland
Mot Kleplandsportalen går ny E39 med skjæringer på begge sider av vegtraseen før den går
inn i en lang portal. Portalens lengde er tilpasset behovet for å ivareta Kleplandsbekken,
skogsbilvegen samt sikkerhet mot ras.
Lengden på tunnelportalen kan vurderes, etter grundigere vurderinger av bergsikring i
påhuggsområdet. Over portalen vil også deler av en klatrevegg bli berørt. Klatreveggen
omtales i kap.7.6.2.
Utenfor Kleplandsportalen er det ved innkjøring lagt inn havarilomme og teknisk bygg.
Det tilrettelegges også for en støyvoll på sørsiden av tunnelportalen.
Kleplandsbekkens mest sentrale gytestrekning for anadrom fisk ivaretas rett sør for
tunnelportalen.
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Turforbindelser nord sør ivaretas over tunnelportalen.

Figur 7-25 viser tunnelportalen på Klepland, med omlagt bekk og skogsbilveg over tunnelportal (Kilde: Sweco)

7.5.2.2 Søgnetunnelen
Søgnetunnelen er planlagt med tunnelklasse E, dvs 2 x T 9,5 med inntil 15 meter fjell mellom
løpene. Den har god overdekning og ligger i svakt fall på 1,75% frem til lavpunktet hvor den
passerer under Hellersdalen. Kurvaturen er så stiv så siktutvidelser unngås. Her er
overdekningen antatt å være om lag 25-30 meter. På det laveste punktet er det planlagt å
etablere pumpesump, fordrøyningsbasseng og et sedimenteringsbasseng for vaskevann.
Etter Hellersdalen går tunnelen med god overdekning og svak stigning på 1,65% frem til
Vedderheia hvor den passerer under Tinntjønn. Her stiger den så med maksimal stigning på
3 % frem til en kort portal og bru over Tverråna.
Fra Hellersdalen er det regulert inn en mulighet for tverrslag inn til tunnelen. I
reguleringsplanen ivaretas denne løsningen også ved en mulighet for nytt kryss på
eksisterende E39. Søgne kommune ønsker mulighet for etterbruk at både mulig
anleggskryss med eksisterende E39 og evt. etterbruk av anleggsområdet / midlertidig
massedeponi ved Fidjane. Dette er lagt inn i reguleringsplanens bestemmelser.
Havarilommer er lagt inn hver 500 meter for hvert løp og tverrforbindelser for hver 125. m.
Rom for tekniske bygg i tunnelen ivaretas. For å ivareta en fremtidig standardøkning og
uforutsette utfordringer er det i reguleringsarbeidet regulert inn et areal som ivaretar dette.
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Figur 7-26 Tunnelklasse E 2xT9,5 (Kilde: N500)

7.5.2.3 Tunnelpåhugg Vedderheia
Tunnelpåhugget ved Vedderheia er plassert slik at boligområdene skjermes mest mulig for
støy og innsyn. Rett etter portalen krysser vegen i en kort bru over Tverråna. Det
tilrettelegges for å bevege seg under denne og eksisterende stier langs Tverråna
opprettholdes. Mot innkjøring i tunnelen, dvs på sørsiden av vegen, er det tilrettelagt for
havarilomme og teknisk bygg. Støyberegninger viser at grenseverdiene i T-1442 ivaretas
med denne løsningen uten ekstra støytiltak. Som resultat av merknader fra offentlig ettersyn
tilrettelegges det for en støyskjerm på nordre side av brua, for å ivareta friluftsinteresser i
søndre deler av Repstadvannet.
Rett vest for tunnelportalen ivaretar reguleringen en maks kotehøyde som vegen kan
anlegges. Dette for å sikre at vegen ikke kommer høyere i dette området.

Figur 7-27 viser tunnelportal og bru ved Tverråna, sett østover (Kilde: Sweco)
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7.5.2.4 Vann- og avløpsledninger gjennom Søgnetunnellen
Det vurderes å legge vannledning ø200 mm gjennom Søgnetunnelen for å sikre
brannvannsdekning av tunnelen. Vannledningen kobles til ø400 mm hovedvannledning på
Monan og ø160 mm på Vedderheia. I forbindelse med prosjekteringsfase må eventuell
kommunal deltagelse i bygging av vannledning, eller kommunal overtagelse av ledning
avklares med aktuelle ledningseiere.
Løsning ang. vanninnsig, tunnelvaskevann, etc. er beskrevet under delstrekning 1.
7.5.2.5 Elektro
Ved tunnelmunningen går det en høyspenning luftlinje som kommer i konflikt med tiltaket.
Denne må legges om. Alle omlegginger må koordineres og prosjekteres i videre planarbeid i
samarbeid med Agder Energi Nett (linjeeier).
7.5.3
Delstrekning 3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde
Området strekker seg fra Vedderheia/Tverråna til næringsområdet på Lohnelier. Ut av
tunnelportalen stiger vegen over Tverråna til sitt hittil høyeste punkt ved Tag. Her går vegen i
skjæring. Det tilrettelegges for en kort bru ved Tag for å ivareta forbindelsen på tvers av
vegen, for både mennesker og dyr. Videre vestover legges vegen på en fylling før den går
mot Lohnelier næringsområde. Fra Tag faller vegen med en drøy prosent til et lokalt lavpunkt
i kryssområdet ved Lohnelier.
Vegen deler Lohnelier næringsområde i to. Det prosjekteres en bru over E39 for å ivareta
kontakten mellom søndre og nordre del av Lohnelier næringsområde.

Figur 7-28 viser delstrekning 3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde (Kilde: Sweco)

7.5.3.1 Tag
Gjennom vurderinger knyttet til friluftsliv, vilt og drift av området, er det lagt til rette for en
forbindelse under ny E39 ved Tag. Dette gjøres gjennom terrengtilpassinger og en
brukonstruksjon.
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Figur 7-29 viser kryssingspunkt ved Tag, sett nordover.

Videre vestover tilrettelegges det for en fylling som bryter eksisterende forbindelse fra
Lohneveien og nordover i terrenget. Denne forbindelsen erstattes / ivaretas gjennom nevnte
forbindelse ved Tag. For å kunne etablere ny E39 gjennom dette området er det behov for å
innløse en enebolig og en garasje ved Lohneveien.
Små bekker og vannsig ivaretas med stikkrenner i dette området.
7.5.3.2 Lohnelier næringsområde
Ny E39 går tett på allerede etablert næringsbebyggelse, samtidig som den går gjennom
gjeldende reguleringsplan for næringsutvikling i området. Området inneholder eksisterende
plan for Lohnelier næringsområde, 20051013-2. Den nye E39 vil innebære justeringer av
eksisterende reguleringsplan for Lohnelier næringsområde. Reviderte bestemmelser og kart
for Lohnelier næringsområde vises i denne reguleringsplanen.
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Figur 7-30 viser ny E39 gjennom Lohnelier næringsområde, sett nordover (Kilde: Sweco)

For å knytte sammen næringsområdet på nordsiden og sørsiden av ny E39, etableres det en
bru over E39. I en anleggsfase ønskes området nord for ny E39 benyttet til anleggsområde,
samt til mulig midlertidig massedeponi.
Det er spesielt to eksisterende næringsbygg som påvirkes av ny E39. Mur-i-sør bygget
(Østre Lohnelier 84) havner delvis under vegfyllingen. Ettersom bygget er oppført i
seksjoner, er det mulig å rive deler, noe som medfører at det ikke er behov for å rive hele
bygget.

Figur 7-31 viser gjenværende Mur-i-sør bygget etter at deler av det er revet, sett nordover (Kilde: Sweco)
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Lohnelia 70 vil påvirkes spesielt i anleggsfasen. Avhengig av anleggsmetode antas det at
bygget må forvente å få redusert bruksnytte i perioder hvor ny E39 forberedes og bygges. Ny
E39 vil bli liggende på en berghylle/mur over Lohnelia 70. Eksisterende adkomst legges om.

Figur 7-32 viser ny situasjon for Lohnelia 70, sett nordover (Kilde: Sweco)

7.5.3.3 Vann- og avløpsledninger Lohnelier
På Lohnelier industriområde må eksisterende vannledninger og spillvannsledninger legges
om. Dette gjelder vannledninger ø225 mm og ø160 mm til/fra høydebasseng, samt
spillvannsledning ø160 mm. Selvfallsledninger foreslås lagt om for å ivareta eksisterende
funksjon.
Langs strekningen fra Vedderheia til Lohnelier Næringsområde infiltreres vegvann i grøft
langs ny E39.
7.5.3.4 Elektro
Ved Lohnelier næringsområde påvirker planforslaget spesielt kraftlinjen som går nordover
mot Dal. Det må gjennomføres justeringer i eksisterende ledningsnett som går nord sør og
krysser ny E39.
Delstrekning 4 Lohnelier - Lindelia
7.5.4
Fra Lohnelier næringsområde går vegen videre vestover, hvor det tilrettelegges for et kryss,
Lohnelierkrysset, i området hvor ny E39 krysser Eikestølveien. Hele Lohnelierkrysset
etableres på fylling, der justert Eikestølvei tilrettelegges under ny E39. I kryssområdet er det
regulert inn arealer for å ivareta etterspurte funksjoner. Videre vestover går vegen inn mot
Lindeliatunnelen på ca. 600 meter. Tunnelen avsluttes i vest med en forlenget tunnelportal
som ivaretar eksisterende E39 og den vestlandske hovedveg over tunnelportalen.
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Figur 7-33 viser delstrekning 4 Lohnelier – Lindelia (Kilde: Sweco)

7.5.4.1 Lohnelier – kryssområde
Lohnelier kryssområde tilrettelegger for en effektiv kryssløsning for fremtidig næringsutvikling
på Lohnelier.
Beregninger viser at en stor andel av trafikken som føres til ny E39 vil fortsette til / fra Mandal
i dette krysset. Vest for krysset er det beregnet en ÅDT på 19 800 kjøretøy per døgn. Krysset
anses som meget robust i forhold til økning i trafikk mot år 2040.
Lohnelierkrysset tilrettelegges som et halvt kløverkryss i to plan. Kryssløsningen er valgt for å
sikre stoppsiktavstand til tunnelportalen for Lindeliatunnelen. Rundkjøringen nord i krysset
ivaretar i hovedsak trafikk fra Lohnelier mot Mandal. Rundkjøringen på sydsiden av krysset
ivaretar i hovedsak trafikk fra Mandal mot Lohnelier. Trafikk fra/ til Kristiansand vil være
relativt beskjedent i dette krysset. Vegen mellom rundkjøringene planlegges som 2 felts veg.
Videre sørover kobles hovedvegkrysset sammen med fv. 114 og eksisterende E39 i ny
rundkjøring. I forbindelse med avkjøringsmuligheter i rundkjøringene er det regulert inn
funksjoner, som f.eks. døgnhvileplass for tunge kjøretøy, bensinstasjoner, samt kontrollplass
for tunge kjøretøy. I tillegg legges det opp til park and ride plasser i arealet mellom av- og
påkjøringsrampene.
Det legges til rette for kollektivholdeplasser på påkjøringsrampene i begge retninger. Det
tilrettelegges også for kollektivholdeplasser på vegen mellom de to søndre rundkjøringene,
for å ivareta fremtidig fleksibilitet for kollektivtrafikken. Det er planlagt fortau på østre side av
vegen under E39, for å ivareta gangtrafikken til/fra park and ride og buss. Rundt
holdeplassene tilrettelegges det for sammenhengende fortau. Langs fv. 114 tilrettelegges det
for gang og sykkelvei på nordre side, fram til rundkjøringen med eksisterende E39. Kryssing
av ramper skjer i plan.
Planforslaget medfører at Dåsånas elveløp legges om under vegfyllingen. Nytt elveløp for
Dåsåna ivaretas gjennom en stor romslig kulvert gjennom hele vegfyllingen. Det settes fokus
på å ivareta Dåsåna i en fremtidig situasjon og i anleggsperioden. På grunn av Dåsånas
viktighet som anadrom fiskeelv er det viet stor oppmerksomhet til dette vassdraget. RAP-007
YM-plan har fokus på dette. Dette er også ivaretatt gjennom bestemmelser.
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Bekker og vannsig som påvirkes av ny E39 ivaretas og håndteres forskriftsmessig.
Denne planen ivaretar også vei til regulert skytebane nord for Lohnelier. Vegen legges i
vegfyllingen og over Dåsånakulverten, for så å koble seg på eksisterende veg på nordsiden
av Lohnelierkrysset.
For å kunne gjennomføre reguleringsplanen, er det behov for å innløse bygg som kommer i
direkte konflikt med planens fotavtrykk. Det vil bl.a. gjelde følgende adresser; Eikestølveien
1, 55, 57, 71, 79, 86, 88 og 89.
Lohnelierkrysset tilrettelegges med vegbelysning.

Figur 7-34 viser Lohnelierkrysset sett mot nord (Kilde: Sweco)
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7.5.4.2 Lindelia
Rett vest for kryssområdet går hovedvegen på nordsiden av Lindelitjønna og inn i en tunnel
på ca. 600m. Tunnelen har fall på 1,7% og også denne er prosjektert med tunnelklasse E,
dvs. 2 x T9,5. På lik linje som på Søgnetunnelen er det i reguleringsplanen ivaretatt en
utvidelse til et tunnelprofil T10,5. Det er satt av plass til havarilommer utenfor og i tunnelen,
samt plass for teknisk bygg utenfor hvert inngående løp. Eksisterende E39 og Vestlandske
hovedveg/postvegen ivaretas gjennom å legge disse over vestre tunnelportal på ny E39.
Tunnelen medfører redusert barriereeffekt i Lindeliaområde, spesielt med tanke på hjortevilt.

Figur 7-35 viser Lindeliatunnelen sett mot vest (Kilde: Sweco)

7.5.4.3 Vannhåndtering i forbindelse med Dåsåna
Som hovedprinsipp skal det tas hensyn til sårbare ferskvannslokaliteter og overvann fra
vegbanen ved Lohnelier renses før vannet ledes til utslipp. Lohnelier kryssområde har
Dåsåna som resipient. Alt vegvann fra ny E39, mellom pel 8500 og 9500, samles opp og
føres til sedimentasjonsbassenget på sørsiden av E39. Her renses vannet før det sleppes ut
i en sidebekk til Dåsåna. RAP-007 YM-plan har fokus på oppfølging i dette område.
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7.5.4.4 Elektro
Ved Lohnelierkrysset går det en høyspenning luftlinje som kommer i konflikt med tiltaket.
Denne må legges om. Alle omlegginger må koordineres og prosjekteres i videre planarbeid i
samarbeid med Agder Energi Nett.
7.5.5

Delstrekning 5 Trysfjorden

Fra Lindeliatunnelen og vestover faller vegen ned mot Trysfjorden til et lavpunkt rett før
Trysfjordbrua. Brukaret på østsiden av Trysfjordbrua blir liggende på en fylling. Fra fyllingen
går vegen i en bru over Trysfjorden og lander på vestsiden i en høy dobbeltsidig skjæring.

Figur 7-36 viser delstrekning 5 Trysfjorden (Kilde: Sweco)

7.5.5.1 Trysfjorden øst
Ny E39 etableres på en fylling på vestsiden av Lindeliatunnelen. På nordsiden av fyllingen
reetableres den Vestlandske hovedveg/postveien. Fyllingen nærmest Trysfjorden blir ca. 40
meter høy. I en anleggsfase vil fyllingen etableres tidlig for å fremskynde eventuelle
setninger. Anleggsvegen vil så søkes plassert innenfor fyllingsarealet. Dette medfører at
sårbare områder både nord og sør for ny E39 spares for inngrep i en anleggsperiode, som
følge av inngrep fra anleggsveger. I området ved tunnelmunningen må det innløses
bolighus.
I etterkant av offentlig ettersyn er reguleringsformålet på østsiden av Trysfjorden endret og
redusert i utstrekning. Tidligere o_SKF er i stor grad endret til o_SVG, med utvidet
underliggende hensynssone fra kommuneplanen, noe som i større grad ivaretar viktige
naturtypelokaliteter. Dette ivaretas i både kart og bestemmelser.

Side 92 av 172

DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST

Figur 7-37 viser Tysfjorden øst sett nordøstover (Kilde: Sweco)

7.5.5.2 Trysfjordbrua
Kryssingen av Trysfjorden er planlagt ved etablering av en fritt frembygg bru på til sammen
520 meter, med et hovedspenn som strekker seg over hele Trysfjorden. Brua har en frihøyde
over vannoverflaten på ca. 60 meter, der hvor konstruksjonen er slankest. Over Trysfjorden
stiger veien med 1,66 % mot vest.

Figur 7-38 viser Trysfjordbrua sett nordover (Kilde: Sweco)

Kryssingen av Trysfjorden vil medføre innløsing av flere hytter. Bebyggelse på Holmen og
resten av Trysfjorden vil få et nytt visuelt element som en del av landskapet.
Det etableres støyskjerm på nordre deler av Trysfjordbrua for å ivareta grenseverdiene i T1442.
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Brofundamentene etableres på land / kant sjø, som medfører minimal påvirkning på
fjordbunnen i Trysfjorden.
7.5.5.3 Trysfjorden vest
På vestsiden av fjorden lander brua i en tosidig skjæring, hvor den sørlige skjæringen er
tenkt bearbeidet noe for å gi bedre visuell tilpassing til landskapet rundt. Det er planlagt en
anleggsveg på sørsiden av E39 og ned mot brufundamentet. Dette vil medføre
terrengtilpassinger som vil gi varige inngrep i terrenget. Anleggsvegen er tenkt benyttet som
en del av stisystemet mellom Holbæktjønn og Trysfjorden, etter endt anleggsperiode.

Figur 7-39 viser hvordan Trysfjordbrua lander på vestsiden av Trysfjorden, sett vestover (Kilde: Sweco)

7.5.5.4 Vann- og avløpsledninger
Vegvann fra Trysfjordbrua foreslås sluppet direkte ut i Trysfjorden. Vegvann fra veg på
terreng foreslås ledes til grøft og infiltrert naturlig.
7.5.5.5 Elektro
Trysfjordbrua er konstruert slik at det er mulig å føre høyspentkabler gjennom, ved behov.
7.5.6

Delstrekning 6 Dyredalen – Mjåvatn

Når Trysfjordbrua treffer fast grunn stiger den med samme stigning, 1,66% opp mot vegens
høyeste punkt i Dyredalen. Her går vegen over Holbæktjønn, som fylles delvis igjen. Derfra
går vegen vider i en skjæring gjennom deler av Dyredalen. Vegen avsluttes ved Mjåvatn i et
midlertidig kryss med eksisterende E39.
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Figur 7-40 viser delstrekning 6 Dyredalen – Mjåvatn (Kilde: Sweco)

7.5.6.1 Holbæktjønn
Ny E39 går både på fylling og i skjæring fra Tryfjorden vest til Holbæktjønn. I området er det
et myrområde som generer en del vann. Skiftebekken er omlagt og ivaretas på tvers av E39
gjennom en rør-/kulvertløsning. Ved Holbæktjønn ivaretas forbindelsen nord-syd gjennom en
drifts-/viltkulvert. I etterkant av en viltfaglig vurdering vil kulvertens utforming og funksjon
avklares nærmere. Dette gjennomføres i neste fase.

Figur 7-41 viser Holbæktjønn og krysningspunkt ved landbrukskulvert, sett sørøstover (Kilde: Sweco)

7.5.6.2 Dyredalen
Fra Trysfjorden stiger vegen til dens høyeste punkt som ligger i Dyredalen. Derfra faller den
med 2,4 % mot et lavpunkt ved Mjåvatn. Etter Holbæktjønn går vegen inn i en tosidig
fjellskjæring. Midtveis på denne strekningen er det planlagt en viltovergang som lar vilt,
landbruksinteresser og friluftsliv krysse over E39. Vestlandske hovedveg/Postveien vil bli
berørt av ny E39, og krever omlegging. Funksjonen vil likevel ivaretas på en god måte.
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Ved detaljutforming av viltovergangen anses det som viktig å innhente viltfaglig kompetanse
slik at en viltfaglig plan ivaretar viltkryssing over hele Dyredalen. Dette er sikret i
bestemmelsene §6.2.

Figur 7-42 Illustrasjon som viser viltkryssingen, sett mot sør (Kilde: Sweco)

7.5.6.3 Massedeponi
Vest for viltkryssingen ligger et massedeponi som har potensiale til å ivareta ca. 1 million m3
masse. Endelig behov og utforming gjennomføres i neste fase. Virkningene av
massedeponiet ivaretas i RAP-007 YM-plan og bestemmelsene.

Figur 7-43 viser det planlagte massedeponiet i Dyredalen, sett vestover (Kilde: Sweco)
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7.5.6.4 Mjåvatn
Avslutningen av prosjektet er ved Mjåvatn / eksisterende E39. Det antas at parsellen videre
vestover gjennom Mandal ikke bygges samtidig som denne parsellen. Det er derfor behov for
et midlertidig kryss mellom eksisterende og ny E39. Dette kan løses både som en direkteført
forbindelse eller som en rundkjøring. Begge løsninger ivaretas i reguleringsplanen.
Ved omlegging av adkomstveg til Mjåvatn skytebane, skal p-plasser søkes ivaretatt.

Figur 7-44 viser en mulig avslutting, ved bruk av rundkjøring, av reguleringsplanen ved Mjåvatn, sett nordover (Kilde: Sweco)

7.5.6.5 Vann- og avløpsledninger
Vegvann ivaretas gjennom direkte infiltrasjon i terrenget.
7.5.6.6 Elektro
Da det ikke er tenkt vegbelysning på denne delen av E39 antas behovet for tilrettelegging for
elektro, som minimal.
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7.6
7.6.1

Beskrivelse av andre forhold ved planforslaget
Stedets karakter og landskapsbilde

Det er et mål at veganlegget skal gis en enhetlig visuell karakter. Naturskapt terreng må
betraktes som en ikke fornybar ressurs. Endring av dette terrenget vil betraktes som et
irreversibelt inngrep og midlertidige rigganlegg vil i størst mulig grad tilbakeføres med
stedegne arter.
Det legges vekt på bruk av materialer som er varige og tilfører anlegget en karakter over tid.
Målet for behandlingen av landskapet er å opprettholde mest mulig av områdets naturgitte
egenart. For de store kryssområdene og eksponerte konstruksjoner som bru over
Trysfjorden og bru over Søgneelva skal en formgiving iht. RAP-001_DesignVEI benyttes.
Veganlegget med sideterreng skal ellers gis best mulig tilpasning til terrenget. Innenfor
planområdet er det derfor ønskelig å opprettholde eksisterende områdekvaliteter slik de
foreligger i dag, men også å videreføre eksisterende trekk med nytt innhold og form.
Mellom Volleberg og Monan er hovedlinjen og de ulike krysselementene lagt slik at inngrepet
i terrenget reduseres. Det er spesielt lagt vekt på å unngå inngrep i bratt sideterreng for å
begrense høyden på skjæringene.
Der veitraseen ligger i tunell (Søgnetunnelen) vi det kun være tunellportalene som har
innvirkning på stedes karakter og landskapsbilde
Mellom Vedderheia og Lohnelier er det særlig krysningene av Tverråna og dalen inn til Tag
hvor det er foretatt landskapelig terrengbehandling. I begge disse områdene ligger det daler
som danner viktige drag i landskapet. Kryssområdet på Lohnelier danner sammen med de
ulike veiservicefunksjonene (døgnhvileplass, kontrollplass for tunge kjøretøy,
bensinstasjoner, bussholdeplasser, park and ride) en ny, stor form i landskapet. Dette
landskapet er forankret i eksisterende terreng, men representerer likevel et nytt
utgangspunkt for forståelsen av sammenhengene i området.
Mellom Lohnelier og Lindelia skjærer veien inn i en kort tunnel før den fortsetter over to store
fyllinger kun brutt av en eksisterende terrengrygg.
Fyllingen mot Trysfjorden og landkaret til Trysfjordbruen bearbeides slik at den nye formen
danner en utvidelse av eksisterende rygg. På vestsiden av Trysfjorden skjærer veien
gjennom en kolle. Toppen av skalken på sørsiden av veien brytes noe ned slik at siktskåret
blir mindre markant.
Gjennom Dyredalen mot Mjåvatn følger veien i hovedsak dalens form, men ligger enten på
fylling eller i skjæring. I sammenheng med terrengbehandlingen etableres det driftsvei (evt.
kombinert drifts-/viltundergang) ved Holbæktjønn (under veien) og overgang for turgåere,
skogsdrift og vilt midt i Dyredalen (over veien). Smale, oppstikkende terrengfragmenter
fjernes.
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Figur 7-45 viser Lohnelierkryssets påvirkning på området, sett vestover (Kilde: Sweco)

7.6.2
Folkehelse, nærmiljø og friluftsliv
Ny vegtrasé for E39 er planlagt og regulert utenom de mest befolkede områdene. Adkomster
for veg og ferdsel til naturområdene nord for E39 ved Monan, tilstrebes opprettholdt, også
under anleggsfasen. Vegomleggingen vil avlaste eksisterende E39 med hensyn til
gjennomgangstrafikk. Antallet boliger innenfor støyutsatte soner reduseres fra ca. 660 til ca.
500 boliger.
Det er ikke foreslått større endringer av utformingen av dagens E39 før nedklassifisering til
fylkesveg, men reduksjon i trafikk medfører mindre konflikt mellom myke trafikanter og
bilister. Spesielt mellom Lohnelier, via Try og til Døle bru (Mjåvatn), vil med dette
planforslaget medføre bedre forhold for syklister gjennom redusert trafikk.
I kryssområdene har alle ramper og lokalveier med bussholdeplasser, mindre enn 5%
stigning i lengderetningen. Alle gang- og sykkelarealer som knytter busslommer og
innfartsparkeringsområder sammen, har stigning mindre enn kravene til universell utforming.
Bussholdeplasser, parkeringsplasser og innfartsparkeringsområder skal opparbeides med
prinsipper om universell utforming. Dette betyr også at områdene vil få tilstrekkelig og riktig
belysning.
Andre tiltak for universell utforming, som ledelinjer osv, må utarbeides i henhold til RAP001_DesignVEI, i bygge- og anleggsfasen.
Prosjektert forslag til ny E 39 ivaretar tiltak for å minimere trafikkfare, luft- og støyforurensing
for gående, syklende og beboere langs lokalvegene. Eksisterende bruer, og
krysningspunkter søkes opprettholdt i reguleringsplanforslaget gjennom å ivareta krysninger
til friluftsområder som foreslått i bestemmelser til midlertidige rigg- og anleggsområder i
anleggsfasen.
I følgende underkapitler beskrives temaet folkehelse, nærmiljø og friluftsliv for ulike deler av
strekningen.
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7.6.2.1 Volleberg - Monan
Volleberg: Boliger vest på Volleberg vil få mindre trafikk på eksisterende E39 som følge av
ny og omlagt E39, mens for boliger sørøst på Volleberg vil trafikken komme nærmere
boligområdet. Bestemmelser til planen ivaretar støy og luftforurensingstiltak i hht T-1442 og
T-1520 for å redusere støybelastningen og luftforurensningen i området. Drifts- og turveier i
området Bringeheia / Tofteland Lier ivaretas over tunnelportal.
Monan: Ny vegtrasé for E39 er prosjektert slik at turveien / traktorveien langs eksisterende
E39 brytes. Ny adkomst må etableres fra eksisterende E39. Boligene på Monan som ligger
innenfor reguleringsplanens plangrense innløses. Adkomst til forminneparken og gang- og
sykkelsystemet under eksisterende E39 og over Søgneelva ivaretas.
Søgne og Kristiansand klatreklubb sine klatrefelt ved Klepland: Søgne og Kristiansand
klatreklubb har en klatrevegg ved Klepland kalt Tango wall. Etableringen av
Kleplandsportalen vil påvirke klatreveggen, spesielt i en anleggsperiode. I dag har klatrere
ulike utfordringer med korte, enkle ruter, til lange, rangert til høy vanskelighetsgrad på 8 og 9
tallet. Ved gjennomføring av reguleringsplanen vil området bli forandret, men funksjonen vil
ivaretas.

Figur 7-46 viser Tango wall i en fremtidig situasjon

7.6.2.2 Søgnetunnelen
Fidjan / Hellersdalen: Reguleringsplanen legger opp til å kunne bruke Fidjan / Hellersdalen i
en anleggsperiode. Dette for å kunne bygge Søgnetunnelen raskere. Ferdsel til
naturområdene i Hellersdalen nord for E39, opprettholdes under anleggsfasen. Dette
ivaretas gjennom bestemmelser til planen.
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7.6.2.3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde
Vedderheia: Over Tverråna mellom Repstadvannet og Stemmen er vegtraseen prosjektert i
bru. Bruken av Stemmen som bade- og rekreasjonsområde er planlagt opprettholdt.
Tag: Planen tilrettelegger for krysningssteder for friluftsliv ved Tag. Ny E39 vil påvirke
friluftsområdet nord for vegen, gjennom et endret støybilde. Havåsen som frilufts mål får
endret karakter som følge av vegtiltaket.
Lohnelier næringsområde: Lohnelier er i dag preget av næringsvirksomhet og av spredt
bosetting og landbruk. Ny E39 går gjennom- og forbi næringsområdet, men planen ivaretar
forbindelsen for friluftsliv gjennom å videreføre intensjonene fra gjeldende regulering for
Lohnelier næringsområdet, med en parkeringsplass for turgåere helt nord i planen.
7.6.2.4 Lohnelier – Lindelia
Lohnelier: E39 ligger på fylling i dalen over Dåsåna og videre mot Lindelia. Det etableres et
stort vegkryss på Lohnelier med tilhørende funksjoner som kollektivholdeplasser,
kontrollplass for tunge kjøretøy, pendlerparkering, døgnhvileplass for yrkessjåfører og
bensinstasjoner. Dette vil endre omgivelsene vesentlig, men forholdene for friluftslivet vil ikke
berøres i stor grad.
Lindelia: I området fra Lohnelier og spesielt fra Lindetjønna ned mot Trysfjorden vil ny E39
endre området med «rik edelløvskog» og områder for tur- og friluftsliv. Nytt veganlegg med
tilhørende veifyllinger er prosjektert over deler av Vestlandske hovedveg/Postvegen. For at
Vestlandske hovedveg/Postvegen skal opprettholde sin funksjon som turvei er denne
ivaretatt og foreslått omlagt i planen.
7.6.2.5 Trysfjorden:
Trysfjordområdet er mye brukt til friluftsliv, og ny vegbru gir endrede forhold i form av
terrenginngrep, trafikkbelastning, støy og visuelt uttrykk.
7.6.2.6 Dyredalen - Mjåvatn
Vestlandske hovedveg/Postvegen går fra Trysfjorden gjennom Ospedalen og Dyredalen
fram til Knuden og Mjåvatn. Vegen er mye brukt til turveg med muligheter for nye turvalg bl.a.
til Frøyslandsbygda syd for ny E39. Tilliggende skog- og heiområder er uten fast bosetting og
området har totalt sett lite naturinngrep. Foruten passasjemuligheter ved brufundamenter for
Trysfjordbrua, ivaretar planforslaget ett krysningspunkt nær Holbæktjønn og en viltpassasje i
kommunegrensen mellom Mandal og Søgne. Veger og stier vil på den måten kunne kobles
sammen for adkomst til skogsområdene langsmed- og på begge sider av ny E39-trasè.
Mjåvatn skytebane: Planforslaget har sin parsellgrense øst for Mjåvatn skytebane. Likevel
legger reguleringen føringer for ny E39 videre vestover mot Mandal og spesielt forbi Mjåvatn
skytebane. Før Døle bru krysset ble valgt tatt ut av denne reguleringsplanen, ble denne
utfordringen drøftet grundig. Konklusjonen ble at Mjåvatn skytebane vil kunne fortsette
virksomheten med noen justeringer.
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7.6.3

Kulturminner og kulturmiljø

Innenfor de ulike delområdene ligger det mange kulturminner og kulturmiljøer, men det er
beskrevet kulturminner som vil bli mest berørt av tiltaket. Kulturminner (R) merket med rød
prikk er automatisk fredet. De som er merket med hvit prikk er nyere tids kulturminner. De
som er merket med grå prikk har uavklart status eller er fjernet. For ytterligere informasjon
vises det til kulturminnerapport utarbeidet til reguleringsplanen.
Under reguleringsplanprosessen ble det sjaktet på de dyrkede områdene ved Monan (med
unntak av Fornminneparken), Kleppland og gnr 73/46 ,73/26 helt nord i området. Det er
gravd et stort antall sjakter av varierende bredde og lengde, og det ble gjort funn av 8
lokaliteter (bosetnings/aktivitetsområder), som alle er automatisk fredet. Av disse vil to på
Monan (ID 217418 ID 217421) bli direkte berørt av vegtiltaket. Dette er bosetningsspor
bestående av stolpehull og kokegroper datert til førromersk jernalder (ca. år 500 f.Kr. til år 0).
For disse er det søkt om dispensasjon fra Kulturminneloven, og det medfører krav om
arkeologisk utgravning. De øvrige bosetningsområdene på Kleppland vil ikke bli direkte
berørt og er regulert til hensynssone bevaring med bestemmelse formet av Riksantikvaren
og Fylkeskommunen.
7.6.3.1 Volleberg- Monan (Klepland)
Innenfor planområdet på strekningen Volleberg – Kleppland er det registrert totalt 19
kulturminner, både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner.

Figur 7-47. Oversiktskart over kulturminner innenfor berørt område på Volleberg - Monan. (Kilde: Riksantikvarens database
Askeladden)

Side 102 av 172

DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST

Kulturminnene 103921 og 177594 er utenfor planområdet.

Figur 7-48 Oversiktskart Monan og Kleppland. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden)

Kulturminne 114031 er utenfor planområdet.
Planforslaget medfører at flere av disse kulturminnene blir direkte berørt. For de nevnte
kulturminnene må det søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven, og det vil bli satt krav
om arkeologisk utgravninger av disse lokalitetene. Andre kulturminner som ikke blir direkte
berørt reguleres til bevaring.
7.6.3.2 Kleppland (Søgnetunnelen) – Vedderheia
I området er det registrert fire kulturminner, tre fra nyere tid (yngre enn år 1537) og et
automatisk fredet. De nyere tids kulturminner har ingen vernestatus. Tre av disse blir direkte
berørt og går tapt. Et kulturminne er automatisk fredet og vil ikke bli direkte berørt. Dette
reguleres til bevaring.
7.6.3.3 Vedderheia–Lohnelier nærngsområde
Innenfor området er det registrert to kulturminner, begge fra nyere tid. Planforslaget
innebærer at det ene kulturminnet blir direkte berørt og går tapt.
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Figur 7-49. Oversiktskart Vedderheia – Tag (Kilde: Riksantikvarens database Askeladen)

7.6.3.4 Lohnelier – Lindelia (Holmen)
På denne strekningen er det innenfor planområdet registrert to kulturminner. Planforslaget
innebærer at alle kulturminnene blir direkte berørt. Et av kulturminnene som blir berørt er
Vestlandske hovedvei, som går gjennom dette området, og er godt bevart fra Lindelia, via
Holmen, og vestover mot Døle bru. Deler av denne historiske veien blir berørt av den nye
E39 traseen. Den ble anlagt i perioden 1794-1807, og var i bruk til 1919. Deler av
strekningen reguleres til hensynssone bevaring og for de strekninger som går tapt, opprettes
ny trasé.
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Figur 7-50. Oversiktskart Lohnelier – Lindelia. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden)

Vestlandske hovedvei er markert som lilla strek.
7.6.3.5 Trysfjorden – Dyredalen - Mjåvatn
Innenfor dette området er det registrert 9 kulturminner. Av disse er tre automatisk fredet.
Vestlandske hovedvei, som går gjennom dette området, er godt bevart fra Ospedalen og til
Mjåvatn og Døle bru. Planforslaget innebærer at alle kulturminnene blir direkte berørt.
Kulturminner som ikke blir direkte berørt reguleres til hensynssone bevaring.
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Figur 7-51. Oversiktskart Trysfjorden vest. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden)

Figur 7-52. Oversiktskart Dyredalen. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden)
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Figur 7-53. Oversiktskart Dyredalen - Mjåvatn. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden)

Riksantikvaren har bedt Vest-Agder fylkeskommune om å endre status i Askeladden til «ikke
fredet» for hellerne ID114825, 174150 og 174153. Fylkeskommunen har forandret status på
disse hellere og kommunen kan fjerne dem fra plankartet som bestemmelsesområde og/eller
som hensynssone H730.
Vest-Agder fylkeskommune er også bedt om å revidere hensynssone ved fornminneparken
på Klepland.
Fylkeskommunen har valgt å markere hele fornminneparken som automatisk fredet
kulturminner i Askeladden for å opprettholde dagens hensynssone H730.
Riksantikvaren ber om å inkludere følgende tekst inn i reguleringsplanens bestemmelser, og
erstatter dagens forslag i reguleringsbestemmelsen § 5.2 #10 Frigivelse av automatisk
fredete kulturminner:
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen nærmere enn 100 meter fra automatisk
fredete kulturminner med id 217418, 217421, 217428, 221634 og 221637
(bosetnings- og aktivitetsområder), id 217419 og 221629 ( hellere), samt id 174147
(steinalderlokalitet) og id 114031( gravminne), skal det foretas arkeologisk
utgravninger av disse kulturminnene, som er markert som bestemmelsesområde # 10
i plankartet.
Det skal tas kontakt med Vest- Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres lik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
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Oppstart av anleggsarbeid i området før de automatisk fredete kulturminnene er
utgravd må skje i samråd med Kulturhistorisk Museum, UiO. Anleggsarbeidet må ikke
hindre museets adkomst til området, eller forstyrre den arkeologiske undersøkelsen
(jf. HMS), eksempelvis ved at det sprenges i museets arbeidstid.
Riksantikvaren ber også om at det tas med en bestemmelse som sikrer at automatisk fredete
kulturminner i planens nærområde ikke skades under anleggsarbeidet:
Det skal gjøres nødvendige tiltak under anleggsarbeidet slik at det ikke oppstår
skader på kulturminner i fornminneparken på Klepland, eller på de øvrige automatisk
fredete kulturminnene som ligger nært planområdet (deriblant id 174127 (heller),
217429, 217430, 217431, 226130). Eksempelvis ved at kulturminnene gjerdes inn
med et midlertidig gjerde av stålnetting, de merkes i felt, eller at utførende
entreprenør underrettes om at arbeidet foregår nært kulturminner som ikke må
skades. Vest- Agder fylkeskommune rådføres i dette arbeidet.
Oppstart av anleggsarbeid i området, før de automatisk fredete kulturminnene er utgravd, må
skje i samråd med Kulturhistorisk Museum, UiO.
Naturverdier-naturmangfold
7.6.4
Det er i tidligere planfaser gjennomført generell kartlegging av biologisk mangfold i
planområdet i flere omganger. På grunn av påvist stort potensiale for rødlisteartet
jordlevende sopp ble det gjennomført egen kartlegging i flere naturtypelokaliteter rundt
Trysfjorden, ved Klepland og ved Lohnelier industriområde (Inger Lise Fonneland 2015). Det
har også blitt gjennomført viltsporing i hele planområdet (Terrateknikk 2015). Søgneelva,
bekken i Hellersdalen, Dåsåna samt innløps og utløpsbekk i Mjåvatn har blitt undersøkt med
elektrofiske (Sweco 2015). I tillegg gjennomførte Biofokus i april 2017 en kartlegging av
karplanter, mose, lav, sopp og insekter i og nært opptil alle direkte berørte lokaliteter med
kjente A og B verdier. Formålet med denne kartleggingen var å se på muligheter for å
stramme inn utfyllingsområder eller andre fysiske inngrep, samt å vurdere hvor i områdene
de biologiske verdiene var størst. Som en konsekvens av Biofokus sin kartlegging er det lagt
inn nye hensynssoner, H560_8, der spesielt høye biologiske verdier er funnet. Sone H560_8
inneholder områder som er registrert av naturtypene; Rik edellauvskog, Gammel fattig
edellauvskog, Hule eiker, Store gamle trær, habitater som kan være viktige for sjeldne
/rødliste arter og en mulig salamander dam. Innenfor H560_8 på Dal Ø skal det registreres
mulig art av salamandere og ved funn av salamandere skal det i samråd med Fylkesmannen
etableres en kompenserende dam i egnet område. Sonen i industriområdet gjelder kun
skogsdammen.
Nye Veier har etablert et omfattende overvåkningsprogram etter Vannforskriften §12 for hele
planområdet. I Søgne og Mandal kommuner er det etablert 28 punkter for prøvetaking og
kontroll med vannresipienter. Tiltaksovervåkningen gjennomføres i samråd med
Fylkesmannen og vil pågå minst 5 år inn i driftsperioden for ny E39. Tiltaksovervåkingen ble
startet opp i april 2017 med etablering av stasjonsnettet i felt og prøvetaking av
vannkjemiske parametere. Det ble også samlet inn bunndyr prøver (NIVA) og amfibier ble
kartlagt (Rambøll). Ingen fysiske tiltak i terrenget, inkludert hogst bør gjøres før
tilstandsovervåkningen har løpt i ett år. Resultatene fra tiltaksovervåkningen vil danne et godt
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faglig grunnlag for å klassifisere resipientenes sårbarhet. Dette vil være essensiell
informasjon for Nye Veier når utslippssøknad for både anleggs- og driftsfase skal utformes.
7.6.4.1 Volleberg - Monan (Klepland)
Søgneelva har stor verdi for anadrom fisk. Derfor planlegges en brukryssing uten
søylepunkter i selve elvestrengen. Det må likevel forventes at anleggsarbeidet vil ha en viss
negativ konsekvens på vannkvaliteten i anleggsperioden, men det vil bli stilt krav om rensing
av anleggs- og prosessvann før utslipp i Søgneelva. Utslippstillatelsen vil gi de nøyaktige
utslippsgrensene Plastring og andre inngrep i elva skal gjennomføres på en slik måte at de
negative effektene for fisk minimeres. Fiskefaglig kompetanse skal brukes før reetableringen
av elvebunnen etter inngrep.
Viltets mulighet til å passere under brua langs Søgneelva er ivaretatt i planen og det er lagt
inn en generell hensynssone på 5 meter som skal sikre at den viktige kantvegetasjonen kan
bevares i størst mulig grad. Skadet eller fjernet kantvegetasjon reetableres med naturlig
gjenvekst.
Monanbekken oppstrøms gammel E39 har liten eller ingen verdi for fisk. For annet akvatisk
biologisk mangfold kan deler av den ha en viss verdi. Bekken renner gjennom et område
avsatt til riggområde. Det planlegges for sedimentasjonsbasseng i området med
Monanbekken som resipient. Det vil bli stilt krav om tiltak for å hindre forurensning i henhold
til utslippstillatelsen.
Kleplandsbekken har stor verdi som gytebekk for anadrom fisk nedstrøms ny E39.
Bekkeløpet og minst 5 meter av kantvegetasjonen skal ivaretas. Bekken har direkte tilførsel
til Søgneelva som er sårbar for forurensninger og det vil bli stilt krav til overvåkning.
Det legges også opp til at viltet skal kunne krysse over tunnelportalen ved Klepland på og
ved skogsbilvei. Viltfaglig kompetanse må benyttes for å få til en optimal løsning for viltet. Et
gammelt sandtak, Kleplandsmonan, som tidligere huset sandsvale vil gå tapt. Her vil det bli
vurdert om det er behov for å gjennomføre kompenserende tiltak ved f.eks. etablering av en
kunstig eksponert «sandvegg». Et viktig område med rik edelløvsskog (Klepland SV) vil bli
liggende innenfor anleggsgrensen og skal derfor avsperres fysisk i anleggsfasen. Plankartet
viser utstrekning av hensynssonen.
7.6.4.2 Søgnetunnelen (Hellersdalen)
Med unntak av bekken som renner over Fidjane er verdiene for biologisk mangfold moderate
i Hellersdalen. Bekken har oppgang av anadrom fisk og gunstige gyteområder i
sakterennende vann. Dalbunnen er avsatt til anleggs- og riggområde, men det er satt av en
hensynssone på minimum 5 meter for bevaring av kantvegetasjonen langs bekken.
Reguleringsplanen tar høyde for at Fidjan / Hellersdalen kan bli benyttet som midlertidig
deponi for overskuddsmasser. Bekken vil da kunne bli utsatt for en betydelig
forurensningsbelastning siden den vil renne midt i deponiområdet over en strekning på flere
hundre meter. Forurensningen vil spesielt være i form av mineralpartikler og nitrogen fra
sprengstoffrester. Det må derfor prosjekteres løsninger som kan hindre denne type
forurensninger i å nå bekken før deponiet etableres.

Side 109 av 172

DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST

7.6.4.3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde
Tverråna har historisk sett hatt oppgang av anadrom fisk, men kraftverksutbygging har
stanset denne oppgangen. Lokale fiskeinteresser har nylig reetablert muligheten for oppgang
av anadrom fisk, med fisketrapp. Ved utløpet av Repstadvannet har det tradisjonelt vært et
krysningspunkt for storvilt. Det nye vegtiltaket vil føre til negative konsekvenser for viltets
krysningsmuligheter. Dette gjelder særlig i anleggsfasen for et større område øst for
Tverråna som er avsatt til anleggs- og riggområde. Avbøtende tiltak i driftsfasen er fysisk
tilrettelegging for vilt langs Tverråna ved hjelp av moderat terrengtilpasning. Dagens naturlige
faunapassasje for hjortevilt skal opprettholdes ved å tilrettelegge for en viltpassasje langs
elva.
Kantvetasjonen langs Tverråna skal ivaretas i en sone på minimum 5 meter. Etter at
anlegget er avsluttet skal naturlik vegetasjon østover, over tunneltaket, reetableres. Viltfaglig
kompetanse/Fylkesmannen skal benyttes til utformingen.
Lohneskogen mellom Tverråna og Lohnelier industriområde har stor verdi for rådyr.
Hjorteviltet trekker mellom de høyereliggende skogsområdene og dalbunnen ved Lonetjønn.
Ny bru over Tagsveien skal ivareta utveksling av viltet mellom disse områdene. Langs
Lohneveien ligger en rik sump- og kildeskog (C-verdi), som vil bli påvirket av utbyggingen. I
nord må det forventes noe arealbeslag til anleggsområde. Nytt veianlegg vil også medføre
noe arealbeslag i to naturtypelokaliteter med B-verdi ved Havåsen. Her er
naturtypelokaliteter ivaretatt med en hensynssone i plankartet. På denne strekningen krysser
vegtiltaket også 3-4 mindre bekker som ikke har nevneverdig stor verdi for fisk. Bekkene
drenerer til Dåsåna/Lundeelva og vannkvaliteten i disse bekkene må derfor holdes på et slikt
nivå at de ikke bidrar til å forurense disse viktige elvene, som ligger kort vei nedstrøms.
7.6.4.4 Lohnelier - Lindelia
Storviltet har tidligere trukket i et område mellom Lohnelier industriområde og
Lindelitjønnene. Mye tyder på at trekket i dag er redusert. Etablering av ny tunnel nord for
Lindelitjønn kombinert med avlasting i trafikken på gamle E39, kan dermed anses som
positivt for viltets trekkmuligheter i Lohnelierområdet. Gjennom Lohnelier industriområde
renner Dåsåna som drenerer ut i Lohntjønn naturreservat. Dåsåna og tilhørende
bekkesystem har svært høy verdi for anadrom fisk. Det planlegges en nærmere 200 meter
lang kulvert som skal optimaliseres for fisk. Det er gjort vurderinger av mulighetene for å få
hjortevilt til å bruke kulverten, men dette anses som svært lite realistisk og har ikke vært lagt
til grunn i de samlede vurderingene rundt håndtering av vilt i denne planen. Derimot legges
det opp til at mindre dyr skal kunne bruke kulverten. Dette ivaretas i bestemmelsene.
Lohnetjønn naturreservat ligger kort vei nedstrøms nytt kryssområde ved Lohnelier og har
høye tilførsler av vannforurensning. Det er derfor viktig å unngå ytterligere negative
konsekvenser ved etablering av ny firefelts E39. Det stilles krav om oppsamling og rensing
av alt anleggs- og prosessvann samt forurenset overvann i anleggsområdene ved Lohnelier i
YM-planen. Påslipp fra renseanlegg til Dåsåna aksepteres ikke før vannkvaliteten er god nok
i henhold til de aksepterte parametere, etter pågående tiltaksovervåkning. Det gis forbehold
om at en utslippstillatelse fra Fylkesmannen kan stille andre krav.
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Ny trasé for E39 vil ha nærføring til lille Lindelitjønn. Det vil bli noe utfylling i nordenden av
vannet. Videre vestover går veien i tunnel under naturtypelokaliteten Rinnestøa, en rik
edelløvskog med B verdi. På begge sider av tunnelen er det lagt inn hensynsone for å ta
vare på det biologiske mangfoldet. Det forventes kun moderate arealbeslag i denne
lokaliteten og sannsynligvis ikke i de mest verdifulle delene.
7.6.4.5 Trysfjorden
Trysfjorden øst: I dette området vil ny E39 medføre betydelige arealbeslag i viktige
naturtypelokaliteter, primært som følge av masseutfylling. Lokaliteten Holmen sørøst II (stort
gammelt lindetre med B verdi) antas å måtte gå tapt. YM planen beskriver hvordan slik store
gamle trær med store biologiske verdier skal håndteres for å redusere tapet av verdi for
biologisk mangfold mest mulig. Tiltaket med ny E39 ved Holmen øst for Trysfjorden (rik
edelløvskog med C verdi) vil gi arealbeslag i sørlig del og ved Holmen SØ. Tollaslia (fattig
edelløvskog med A verdi) vil få et betydelig arealbeslag i en strekning på over 200 meter.
Viltets mulighet for bevegelse langs begge sider av Trysfjorden vil bli ivaretatt gjennom et
tilstrekkelig stort område med skog mellom brukar og fyllingsfot på begge sider av fjorden.
Trysfjorden vest: Også på vestsiden av Trysfjorden vil et betydelig areal med viktig
edelløvskog gå tapt. Utbyggingsforslaget medfører arealbeslag i en korridor på ca 400 meter
gjennom naturtypelokaliteten Ospedalen S (A verdi) og et mulig arealbeslag i den sørlige
delen av beiteskogen Ospedalsmyra (C verdi).
På begge sider av Trysfjorden er det lagt inn hensynssoner for å ivareta de viktige
skogsområdene som finnes her. Dette medfører restriksjoner på håndtering og utførelse av
anleggsarbeidene i området. Anleggsområder og tiltak med utfylling skal minimeres og
biologisk verdifulle arter og naturelementer skal i størst mulig grad bevares på stedet eller i
alternativt flyttes til uberørte deler av området i samråd med biologisk fagkompetanse (med
spesialkompetanse på moser, lav og sopp) og Fylkesmannen. Dette ivaretas i hensynssoner
i plankart og bestemmelser.
7.6.4.6 Dyredalen - Mjåvatn
I Dyredalen vil ny E39 følge dalbunnen over en strekning på over 2 kilometer. I dalbunnen
ligger myrområder, bekker og mindre tjern. Det «hydrologiske systemet» i hele Dyredalen vil
bli sterkt påvirket av nytt vegtiltak. Den hydrologiske og biologiske funksjonen til disse
myrsystemene må likevel ivaretas så langt det er teknisk og økonomisk mulig. I Holbæktjønn
vil det måtte gjennomføres masseutskiftning og betydelige utfyllinger i vannet. Et mindre tjern
litt lengre sør med overflateareal på ca 1800 m2 vil også gå tapt. Det er ikke oppgang av
anadrom fisk i Dyredalen, men nedre del av Skiftebekken har et slikt potensiale.
Kartleggingen til Biofokus i april 2017 viste at Skillebekken og kantvegetasjonen langs denne
har betydelig biologisk verdi. Derfor er det lagt en egen hensynssone langs bekken i det
samme området som det allerede er en hensynssone knyttet til naturtypelokaliteten
Ospedalen S for å understreke den ekstra verdien kantvegetasjonen har langs Skiftebekken.
Dyredalen er også svært viktig for hjortevilt. Hjortevilt har flere kjente trekk inn og ut av dette
terrenget. Ny E39 vil ha en betydelig barriereeffekt og medføre en oppdeling av terrenget.
Derfor legges det opp som en hovedløsning å etablere en viltovergang nær midten av
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Dyredalen, ved vannskillet. I tillegg legger planen opp til en mulighet for en viltundergang ved
Holbæktjønn, vurdert gjennom en helhetlig viltfaglig plan.
Rett nord for Holbæktjønn ligger en naturtypelokalitet med B verdi (Hvermannsrau,
næringsfattig edelløvskog). Denne lokaliteten har noe mindre verdi i utbyggingsområdet enn
først antatt. Ny kartlegging utført av Biofokus i april 2017, viser at de biologiske verdiene er
betydelige også i områder som tidligere lå utenfor avgrensningen til naturtypelokaliteten.
Derfor er det lagt inn en hensynssone som ivaretar disse verdiene. Videre vestover i
Dyredalen ligger to naturtypelokaliteter med B verdi, men det blir minimale naturinngrep i
disse. Helt vest i Dyredalen, før kryssing med gammel E39, ligger en naturtypelokalitet med
C verdi, denne vil trolig få en del arealtap i overgangen mot myrområdene som må masse
utskiftes i forbindelse med anleggsarbeidene. Selv om de forventede inngrepene er
moderate for disse naturtypelokalitetene er det lagt inn hensynssoner for å ivareta biologiske
verdier under anleggsfasen.
Et større myrområde (Hanevansheia) sørvest for ny E39 i vestre del av Dyredalen vil bli
benyttet som massedeponi. Det vil bli stilt krav om etablering av renseløsninger for å hindre
miljøskadelig avrenning herfra og ned til Mjåvatn.
7.6.4.7 Bevaring naturmiljø (H560_8)
Planen berører flere naturtyper som er ivaretatt gjennom hensynssone H560_8.
Bestemmelsene angir at tiltak som berører naturtypen skal gjøres i samråd med
Fylkesmannen.

Rik edellauvskog

Rik edellauvskog.

Hul eiker

Kart
blad

Området er i planforslaget regulert til annen veggrunn
grøntareal (SVG), landbruk (L) og midlertidig anlegg og
rigg (#91).

2-2-6

Området er i planforslaget regulert til annen veggrunn
grøntareal, landbruk og midlertidig anlegg og rigg.

2-2-6

Deler av området er tidligere regulert til industriområde,
reguleringen er videreført i denne planen. I tillegg er
deler av området i planforslaget regulert til landbruk
(L). Området er ikke satt av til midlertidig anlegg og
rigg. Området inneholder en skogsdam med mulig
salamanderart.

2-2-7

Området er i planforslaget regulert til annen veggrunn
grøntareal, felles kjøre vei og kombinert formål
vei/annen veggrunn grøntareal (SKV/SVG/SKF).

2-2-8

BN00066961

BN nr

BN00099029

Gammel fattig
edellauvskog

Beskrivelse av planforslaget –
Formål innenfor hensynssonen

BN00066960

Lohnelia
sørvest for
Dal Ø

Dal Ø

Havåsen Ø

Havåsen

Navn
Naturtype
på
område

Ny reg.

Tabell 7-4 Oppsummering av belastningen på naturtype H560_8
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Gammel fattig
edellauvskog

Rik edellauvskog

Rik edellauvskog

7.6.5

Naturressurser

Ny reg.
BN00007665
BN00099059
BN00007663
BN00007662

Gammel fattig
edellauvskog

BN00007659

Store gamle trær

BN00099020

Rik edellauvskog

BN00099067

Hul eik

Dyrdalheia

Dyredalen Ø

Hvermannsrau

Ospedalen S

Holmen SØ

Holmen SØ II

Rinnestøa

Eikestøl
veien
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Området er i planforslaget regulert til offentlig
parkeringsplass (o_SPP5).

2-2-8

Området er i planforslaget regulert til landbruksformål
(L) og litt annet veigrunt grøntareal(SVG). I tillegg er
det lagt midlertidig anlegg og rigg på området (#91).

2-2-8

Området er i planforslaget regulert til annet veigrunt
grøntareal (SVG) og landbruk (L).

2-2-9

Området er i planforslaget regulert til vei (SV),
kombinert formål vei/annen veggrunn grøntareal
(SKF), annen veggrunn grøntareal (SVG), Landbruk
(L), midlertidig rigg og anlegg (#91)

2-2-9

Området er i planforslaget regulert til vei (SV),
kombinert formål vei/annen veggrunn grøntareal
(SKF), annen veggrunn grøntareal (SVG), Landbruk
(L), midlertidig rigg og anlegg (#91)

2-2-10

Området er i planforslaget regulert til vei (SV),
kombinert formål vei/annen veggrunn grøntareal
(SKF), annen veggrunn grøntareal (SVG), Landbruk
(L), midlertidig rigg og anlegg (#91)

2-2-11

Området er i planforslaget regulert til vei (SV),
kombinert formål vei/annen veggrunn grøntareal
(SKF), annen veggrunn grøntareal (SVG), Landbruk
(L), midlertidig rigg og anlegg (#91). I tillegg er det
hensynsonene H530_1 og H560_7 innenfor området.

2-2-11

Området er i planforslaget regulert til vei (2SV),
kombinert formål vei/annen veggrunn grøntareal
(SKF), annen veggrunn grøntareal (SVG), Landbruk
(L), midlertidig rigg og anlegg (#91)

2-2-9

2-2-10

2-2-12

2-2-12

Naturresurser – landbruk er nærmere beskrevet under virkninger/konsekvenser av tiltaket.
7.6.6
Grunnforhold
Det er gjennomført vurderinger rundt geologiske problemstillinger i prosjektet. Disse er
samlet i flere geologisk rapport. Rapportene gir vurderinger i forhold til utførte felt- og
laboratorieundersøkelser.
Vurderinger ved Volleberg fokuserer på strekninger hvor vegen går i bergskjæring. Ved
Monan påpekes det en del utfordrende elementer og det anbefales å supplere
grunnundersøkelser i de planlagte plasseringene av brupilarer i elvekanten og
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landkarposisjoner i neste fase. Dette for å optimalisere fundamenteringsløsning og ha
tilstrekkelig grunnlag for valg av fundamenttype i senere fase, samt for å kunne vurdere
anleggsteknisk utførelse.
Under Stemmevann og Gråskjærvann går vegtraséen i tunnel og det er utført flere boringer
for å kartlegge dybde til berg. Det ble utført geotekniske boringer i Hellersdalen da det på et
tidspunkt var planlagt løsmassetunnel i dette området. Vegstraséen er planlagt i tunnel under
Tinndtjønn. Boringene er utført for å vurdere bergoverdekning.
Det ble utført geotekniske boringer ved Vedderheia da det på et tidspunkt var planlagt mulig
løsmassetunnel i dette området. Portal Vassbotn er planlagt med direkte fundamentering på
sprengsteinspute på berg. Det er ikke utført grunnundersøkelser i denne lokasjonen.
Tverråna bru er planlagt direktefundamentert på berg.
Ved Tag er det utførte enkle sonderinger som antyder tynt lag av myr over faste masser. Det
vil være nødvendig med masseutskifting for veg gjennom aktuelt område og det forventes
ingen stabilitetsmessige utfordringer. Ved Havåsen er det utført enkle sonderinger som
antyder tynt lag av myr over faste masser. Det vil være nødvendig med masseutskifting for
veg gjennom aktuelt område. Det forventes ellers ingen stabilitetsmessige utfordringer.
Ved Lohnelier er det generelt gode grunnforhold i området. Grunnboringene antyder
imidlertid stedvis store mektigheter av torv og jord, og det er planlagt store fyllinger i
området. Planlagte konstruksjoner er planlagt direktefundamentert i ny fylling.
Ved Trysfjorden er det planlagt høy fylling i størrelsesorden 40 m. Fyllingen er forutsatt
fundamentert på berg. Det må påregnes betydelige egensetninger i så høy fylling. Det må
påregnes å masseutskifte i området for fylling for ny E39. Ved masseberegning er det antatt
en masseuskiftingsdybde på 5 m i deler av fyllingen, men denne mektigheten er høyst
usikker og verifiseres etter supplerende grunnundersøkelser. For fylling med høyde i en slik
størrelsesorden, som planlagt før Trysfjordbrua, må det gjøres vurderinger i forhold til
stabilitet og egensetninger i fyllingen. Det er planlagt en større brukonstruksjon over
Trysfjorden. Hovedpilarene planlegges direktefundamentert på berg. For brulandkar øst
planlegges det i utgangspunktet direktefundamentering i steinfyllingen, men det må i neste
fase vurderes behov for friksjonspeler i fyllingen hvis lastpåvirkning fra brua medfører
uforholdsmessig store fundamenter.
Ved Dyredalen / Holbæktjønn består området i hovedsak av myr, i varierende mektigheter,
over berg. Det må utføres masseutskifting av myrmassene. Da det er til dels store
mektigheter som må masseutskiftes.
7.6.7

Kollektiv

Det er planlagt kollektivholdeplasser i forbindelse med kryssene Monan og Lohnelier.
Under er hovedprinsippene for kryssene omtalt.
Monan
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I forbindelse med Monankrysset er det ivaretatt muligheten for en innfartsparkering i
forbindelse med den søndre rundkjøringen i krysset. Illustrasjonsskissen i Figur 7-54 viser en
mulig løsning. Her tilrettelegges det for at busser kan betjene park and ride plassen ved å
kjøre inn på området. Busser på ny E39, retning Kristiansand, vil også kunne betjene den
planlagte park and ride plassen fra en planlagt bussholdeplass på avkjøringsrampen inn mot
den sørøstre rundkjøringen i Monankrysset. Busser på ny E39, retning Mandal, vil kunne
betjene Monan fra planlagt bussholdeplass på påkjøringsrampen fra den nordre
rundkjøringen.
På eksisterende E39 vil bussholdeplassene ved Monan fortsatt ligge der de ligger i dag. Det
er tenkt å opprettholde eksisterende kulvert under eksisterende E39 ved Monan. Denne
kulverten kan benyttes for å krysse eksisterende E39 for å nå holdeplassene for
kollektivtrafikk øst og vest, men også som en kobling mellom park and ride på Monan og
gang/sykkelvegtilbudet mot fv. 114.
Ved å regulere inn kollektivløsningen som vist på Figur 7-54, samt en park and ride plass, vil
dette være en robust løsning som vil kunne takle en fremtidig kollektiv etterspørsel, uten at
det vil føre til de store inngrepene / kostandene.

Figur 7-54 Illustrasjon av kollektivløsning i Monankrysset (Kilde: Sweco)

Lohnelier
Ved Lohnelierkrysset legges holdeplassene på påkjøringsrampene. Dette anses som positiv
iht. trafikksikkerhet. Det tilrettelegges også for holdeplasser for øst og vestgående busser
som skal til eller kommer fra Tangvall på eksisterende E39. Dette anses å ivareta
kollektivtrafikken på en god måte og samtidig være et robust system for videre utvikling i
område.
Det reguleres inn et areal for mulig etablering av park and ride plasser, både på sør og
nordsiden av Lohnelierkrysset. Det bemerkes at det er lange avstander fra holdeplassene til
næringsområdet på Lohnelier (som naturlig kan tenkes som et potensielt kundegrunnlag).
Gangveger anlegges for å knytte sammen holdeplassene. Det tilrettelegges også for en
gang- og sykkelveg langs omlagt fv. 114 og et stykke østover. I reguleringsplanen er det
regulert inn en gang- og sykkelveg langs fv. 114 fra, øst for omlagt Eikestølvei og til
adkomsten til Lohnelier næringsområde, etter ønsker fra Søgne kommune. Dette ble ansett
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som en «missing link» i gang- og sykkelveinettet forbi området. Nye Veier anser ikke dette
som en del av veganlegget de har ansvar for å bygge.

Figur 7-55 Illustrasjon som viser Lohnelierkrysset (Kilde: Sweco)

7.6.8
Trafikk
Det er utført trafikkberegninger for å få en oversikt over den fremtidige trafikksituasjonen i år
2040. I disse beregningene er følgende vegprosjekter inkludert:
- Ny E39 Gartnerløkka–Breimyr
- Ny E39 Breimyr–Lyngdal, med kryss på Døle bru, uten bompenger
- Ytre ring
I dette prosjektet ligger det inne følgende forutsetninger:
- 4-felts E39 mellom Søgne øst – Mandal øst.
- Planskilt kryss på Monan og Lohnelier.
Følgende ÅDT er beregnet gjennom strekningen:
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Monan
Eks E39 til/fra Volleberg

Trafikkgrunnlag Monan
ÅDT [kjt/døgn]

4500

12300
700

7800

ÅDT mellom rundkj.: 11700
Ny E39 til/fra Lohnelier
17400

16100

31500
Ny E39 til/fra Monan

700

7700
19400
18700

Eks. E39 til/fra Tangvall

Figur 7-56 Trafikkgrunnlag Monan (Kilde: Sweco)

Som figurene viser antas det at det i år 2040 vil gå 31500 ÅDT ut ved Volleberg, 17400
kjøretøy vil fortsette gjennom Søgnetunnelen, mens 18700 vil ha start og målpunkt mot
Tangvall. Eksisterende E39 fra Monan og østover vil få en ÅDT på 4500.
Lohnelier
Fv. 155

Trafikkgrunnlag Lohnelier
ÅDT [kjt/døgn]

500

2700
1800

600

ÅDT mellom rundkj.: 2500
Ny E39 til/fra Døle bru
19800

16300

17400
Ny E39 til/fra Monan

1800

600
4700
4600

Kobling til fv. 114
Kobling til ny E39

Trafikkgrunnlag fv. 114 X kobling til ny og eksisterende E39
ÅDT [kjt/døgn]
Balansert

Fv. 114 vest

4600

0

4600

400

Fv. 114 øst

4200
Til eksisterende E39

Figur 7-57 Trafikkgrunnlag Lohnelier (Kilde: Sweco)
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Vest for Lohnelierkrysset vil trafikken øke til 19800 ÅDT. På Eksisterende E39 mot Try vil
trafikken reduseres til 4200 ÅDT.
7.6.9

Luftforurensning

Ny trasé for E39 er trukket vekk fra de mest befolkede områdene hvor dagens trasé ligger og
vegomleggingen vil ha en avlastende effekt på eksisterende E39 da gjennomgangstrafikk vil
flyttes til ny trasé. Resultatene fra spredningsberegningene viser generelt lave
forurensningsverdier langs den foreslåtte veglinjen, men det forekommer forhøyede verdier
ved tunnelmunningene. Ved tunnelmunningene forekommer det overskridelse av
grenseverdiene for nitrogendioksid og svevestøv inntil 100-150 meter fra munningene. Iht.
anbefalte grenser for luftforurensning for PM10 (8. høyeste døgnmiddel) og NO2 (vintermiddel
og årsmiddel) for rød og gul sone, ligger ingen bygg innenfor.

Figur 7-58 Svevestøv PM10 som den 8.høyeste døgnmiddelverdien, Monan (Kilde: Sweco)
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Figur 7-59 Årsmiddel NO2, Monan (Kilde: Sweco)

7.6.10 Støy
Vegomleggingen vil avlaste eksisterende E39 med hensyn til gjennomgangstrafikk. Antallet
boliger innenfor gul eller rød støysone reduseres fra ca. 660 til ca. 500 boliger langs
eksisterende E39 mellom Tangvall og Lunde/Lohnelier. Langs eksisterende E39 Tangvall –
Monan vil en fremdeles ha betydelig trafikk selv om mye av gjennomgangstrafikken
forsvinner.
Portalen ved Volleberg kommer nær bebyggelsen og Rambøll har vurdert ulike
skjermingsalternativ rundt portalen. Det anbefales en 100 m lang portal og støyvoll mot
bebyggelsen. Ingen boliger får støynivå over anbefalt grenseverdi.
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Figur 7-60 viser skjermet situasjon ved Volleberg (Kilde: Sweco)

Ved Monan vil 3 boliger komme i rød støysone og anbefales innløst.
I Toftelandsvegen vil 4-6 boliger komme i gul støysone fra ny veg. Boligene er utsatt for
vegtrafikkstøy fra kryss på Monan og fra eksisterende E39. Det er utfordrende å få til effektiv
støyskjerming i Monankrysset og disse boligene må vurderes for avbøtende tiltak lokalt ved
bygningene for å sikre tilfredsstillende støynivå på uteareal og innendørs. Dette må ivaretas i
neste fase.
Boligområdene ved Vedderheia vil merke en økning av støy fra vegtrafikk. Boligfeltet ligger
likevel i så stor avstand og helt eller delvis skjermet av mellomliggende terreng slik at de ikke
kommer inn i gul støysone.
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Figur 7-61 viser støysoner ved tunnelportal på Vedderheia. (Kilde: Sweco)

Det tilrettelegges likevel for en støyskjerm på 2,5 meter på nordsiden av brua, for å redusere
støyen i søndre del av Repstadvannet.

Figur 7-62 viser støysituasjonen ved Tverråna med en 2,5 meter høy støyskjerm på nordsiden av broa (kilde:
Sweco)
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Ved Tag ligger vegen delvis skjermet av terreng og delvis åpen på fyllinger. Ved fyllingene er
vegen ikke skjermet og store skogsområder havner i rød og gul støysone. Den nye
vegtraséen gjennom Lohnelier vil medføre økt støy for boliger langs Eikestølsvegen. 6
boliger havner i gul støysone og må vurderes for avbøtende lokale tiltak. Bru over
Trysfjorden vil medføre økt støy for området ved Holmen og Trysfjorden. En støyskjerm på
brua, mot nord, vil redusere støynivået på denne siden. I Dyredalen vil en ny vegtrasé
medføre økt vegtrafikkstøy. En fritidsbolig ved Holbæktjønn må vurderes for avbøtende tiltak
på lokal uteplass. Totalt medfører planforslaget at 3 boliger anbefales innløst, ca. 13
boliger/fritidsboliger i gul støysone må vurderes for avbøtende lokale tiltak i neste fase. Dette
innebærer innebærer gjennomføring av ny støyberegning når vegen er ferdig prosjektert
samt evt. befaring av bygningene i senere fase. Boligene og fritidsboligene har krav på en
uteplass med tilfredsstillende støynivå, og boligene har i tillegg krav på tilfredsstillende
innendørs støynivå.
Bestemmelsene ivaretar støyskjermingstiltak ved Volleberg, Klepland, bru ved Vedderheia
og på Trysfjordbrua. Bestemmelsene ivaretar også støyfølsom bebyggelse i og utenfor
planområdet, som blir liggende i gul eller rød sone, i henhold til fagrapport støy, datert
02.02.2017.
For tiltak nær boligområdene på Volleberg og Vedderheia skal det foreligge vurdering knyttet
til behov for midlertidige støytiltak på berørte boliger og utearealer under anleggsperioden, jf.
pkt 2.2.2.
7.6.11 Næring og virksomheter
Lohnelier næringsområde deles i to av ny E39. Dette medfører at eksisterende
næringsregulering må justeres og tilpasses ny situasjon. Fremtidig situasjon vil medføre noe
mindre næringsarealer enn i gjeldende regulering, men området nord og sør for ny E39
forbindes gjennom en ny bru.
Ny justert reguleringsplan for Lohnelier næringsområdet fremmes i saken. Det tas sikte på å
kunne opprettholde det meste av kvalitetene. Etter ønske fra Søgne kommune fremmes nye
bestemmelser for Lohnelier næringsområde i denne reguleringsplanen.
For næring og virksomheter i Søgne kommune vil ny E39 medføre kortere reisevei mot
Kristiansand og Mandal. Dette øker attraktiviteten for området og vil kunne slå positivt ut for
et felles bo- og arbeidsmarked.

7.7
7.7.1

Bestemmelsesområder og rekkefølgebestemmelser
Bestemmelsesområder

I forbindelse med anleggsgjennomføring er det knyttet bestemmelser om permanent eller
midlertidig rigg- og anlegg. #91 handler om bestemmelsesområder for prosjekterte
riggområder, anleggsområder og anleggsveger. Følgende står omtalt i
reguleringsbestemmelsene:
# 91 Midlertidig anleggsområde, riggområde og anleggsveier
‐ Områder merket som midlertidig anleggsområde, riggområde og anleggsveier (#91)
kan benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften, herunder midlertidig
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

lagring av jord og steinmasser. Det skal kun benyttes rene masser innenfor
planområdet. Stedegne masser skal prioriteres.
Bestemmelsesområdet omfatter også eksisterende private veger som kan benyttes
som anleggsveger.
Langs eksisterende adkomstveger og driftsveger tillates det mindre tiltak som
punktvise utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av høyspentkabel.
Innenfor overlappende bestemmelsesområde #91 og H120, grunnvannsforekomsten
ved Monan skal H120 ivaretas i hht krav nedfelt i 2.2.3 Miljø og 4.1.1.
Tiltak innenfor hensynsone H560 og midlertidig anleggsområde skal gjennomføres
skånsomt og forringelse av lokaliteten skal i størst mulig grad unngås.
Det skal utarbeides anleggsplaner som skal forelegges Statens Vegvesen/Nye Veier
og godkjennes av Kommunen.
Midlertidig anlegg- og riggområde, #91 skal gjelde frem til ett år etter at veganlegget
er ferdigstilt.

‐

Etter avsluttet anleggsperiode opphører bestemmelsesområde for midlertidig anleggog riggområde. Området skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og
revegeteres med stedegen vegetasjon.

# 91_1 Massedeponi
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Det skal utarbeides deponiplaner som skal godkjennes av kommunen.
Massedeponier skal kun benyttes til deponering av rene masser.
Permanente massedeponi skal legges på tett flate med oppsamling av sigevann.
Sigevann renses før utslipp til resipient.
Permanente massedeponier skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og
revegeteres med stedegen vegetasjon.
Bestemmelsesområde #91_1 kan opprettholdes som massedeponi så lenge det er
behov for det.

Det er satt bestemmelser til bestemmelsesområder til formål og til midlertidige rigg- og
anleggsområder som omfatter:
‐ #2_L Landbruksveg
- I område #2_L1 skal det etableres landbruksveg over tunnelportalen
på Klepland
- Veg #2_L2 skal benyttes som adkomstveg til pumpesump i
Hellersdalen.
- Veg #2_L3 skal benyttes som adkomstveg av eiendom gnr/bnr 69/22
og 69/14 (Tag)
‐ #2_T Tunnelsoner
‐ #2_B Brusoner
‐ #2_ K Kulvertsoner
‐ #2_F Sedimentasjons/renseanlegg
‐ #2_S Støy
‐ #2_R Rekkefølge
‐ #2_O Omlegging av bekkeløp
Foruten mindre deponier/fyllinger spredt utover parsellen langs linjen er det lagt opp til to
hoved deponier. Det ene ligger helt vest i parsellen, i Dyredalen, på sørsiden av linjen.
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Dette deponiet kan ta imot i overkant av 1 mill. m³ masser. Videre er det regulert et
deponi ved Monan rett øst for Søgnetunnelen, med potensiell kapasitet på ca. 335.000
m³. Det er også prosjektert et midlertidig deponi i Hellersdalen i forbindelse med et
tverrslag på Søgnetunnelen. Dette deponiet kan romme i underkant av 250 000 m³.
I hoved deponiet vil det først og fremst bli deponert ubrukbare masser, utskiftet i linjen,
samt vegetasjonsdekket og eventuelt noe matjord. Alle brukbare masser brukes til
fyllinger i linjen.
Krav til miljøoppfølging ivaretas gjennom vedlagt RAP-007 YM-plan og
rekkefølgebestemmelser til overvåkning i 5 år etter at det er satt trafikk på veganlegget.
7.7.2

Rekkefølgebestemmelser

I forbindelse med anleggsfasen sikrer bestemmelsene at midlertidig anleggsområder,
riggområder og anleggsveier kun skal gjelde ett år etter ferdigstillelse av veganlegget.
‐ Før tiltak kan settes i gang, skal det foreligge dokumentasjon på utarbeidet RAP001_DesignVEI, samt RAP-007 YM-plan.
‐ Før det kan settes trafikk på anlegget, må støyskjermingstiltak, luftforurensningstiltak,
turveger, tekniske anlegg for tunellvaskevann og viltgjerder, viltoverganger og
kulverter være ferdigstilt.
‐ Rekkefølgebestemmelsene sikrer også at når veganlegget er etablert og arealene er
satt i stand eller tilbakeført, skal bestemmelsesområdet #91 Midlertidig anlegg- og
riggområde, tilbakeføres til underliggende reguleringsformål.

7.8

Ytre miljø (Rap-007 YM-plan)

Utbygging av E39 til firefelts motorveg mellom Kristiansand vest og Mandal øst omfatter tung
anleggsdrift med omfattende masseforflytning, tunnel- og sprengningsarbeider, grunn- og
fundamenteringsarbeider samt arbeider med større brukonstruksjoner og kompliserte
vegkryss. Tiltak og restriksjoner er derfor nødvendige for å begrense skadeomfang for ytre
miljø og ulemper for berørte parter i anleggsperioden til et akseptabelt nivå.
Det er utarbeidet en samlet RAP-007 YM-plan som skal følge denne reguleringsplanen og
prosjektet E39 Kristiansand vest - Mandal øst. Rap-007 YM-plan er et levende dokument
som også vil følge prosjektet gjennom utbyggingsfasen. hvor den vil bli detaljert ut i
forbindelse med prosjektering av vegen.
Nye Veier har ansvar for utarbeidelse av foreliggende versjon av Rap-007 YM-plan og
distribusjon av denne i reguleringsplanfasen. I anleggsfasen får hovedentreprenør ansvaret
for oppfølging, ajourføring, oppdatering og distribusjon av Rap-007 YM-plan. YM- planen er
en forpliktende premissgiver for alt arbeid som kan ha negativ påvirkning på ytre miljø. Alle
parter som blir involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde fra om forhold som ikke er
i overenstemmelse med planen, som opplagt må forventes å ligge innenfor planens intensjon
selv om dette ikke er uttrykkelig nevnt eller som bør behandles og innlemmes i planen.
Når anleggsarbeidet går mot slutten, skal Rap-007 YM-plan revideres til en miljøplan for
driftsperioden. Den reviderte miljøplanen skal særlig legge vekt på rutiner og prosedyrer som
skal videreføres etter anleggsslutt eller nye rutiner som skal innføres. Dette kan gjelde:
‐ Overvåking av vannresipienter (videreføring av etablerte overvåkingsprogram).
‐ Kontroll og overvåking av utslipp fra fordrøyningsbasseng.
‐ Kontroll og overvåking av renseanlegg for tunnelvaskevann.
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‐ Drifts- og vedlikeholdsplan for renseanlegg/-dammer.
Dersom resultatet av overvåkingen tilsier det, kan ansvarlig myndighet kreve at perioden
med overvåking forlenges. Bestemmelsene sikrer informasjonsplikt om endringer /
oppdateringer av Rap-007 YM-plan, for ansvarlig myndighet.
7.8.1

Hovedtema som reguleres av RAP-007 YM-plan

Støy omfatter lokal støyforurensning innenfor prosjektets influensområde.
Vibrasjon omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde.
Luftforurensning omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg
og utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg. Global luftforurensning
defineres som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional luftforurensning defineres som
hovedsakelig stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig nitrogenoksider, NOx) mens lokal
luftforurensning defineres som stoffer som påvirker menneskers helse og trivsel
(hovedsakelig svevestøv (PM10) og (NO2).
Forurensing av jord og vann omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer,
bekker elver, våtmarker, myrer, etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot
utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og
jordlevende organismer (flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer
muligheter for fremtidig bruk. Vurderinger knyttet til plassering av rense og
sedimentasjonsbassenger, kjemikaliebruk, behov for slitskjørt i vann og innsjøer og
prøvetaking og overvåking av vassdrag og våtmarksområder samt prøvetaking av brønner
og borehull for drikkevann er eksempler på vurderinger som går inn under dette temaet.
Landskapsbilde, inkludert plassering og utforming av massedeponier, omfatter de visuelle
kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette bylandskapet til det åpne
naturlandskapet. Tema landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til utforming av
veianlegg med massedeponier og ivaretakelsen av kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv og
støytiltak.
Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper
til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene
kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler,
idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes av denne gruppen.
Naturmiljø/verneområder omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til
organismene. Temaet omfatter mangfoldet av gener, arter og økosystem. Ivaretakelse av
viktige naturverdier som naturtypelokaliteter, viktige myrområder, kantvegetasjon mot
vassdrag og gode vanngjennomløp som ivaretar fiskens oppgang, er alle eksempler knyttet
til dette temaet.
Kulturmiljø/kulturminner/arkeologiske funn omfatter kulturminner som har en juridisk status
og/eller kjente/identifiserte kulturminner som er gitt en verdi.
Energiforbruk og klimagassutslipp omfatter bruk av energi både fra fossile og fornybare
kilder. Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte energibruk gjennom
produkter som brukes i utbygging, vedlikehold og drift. Negative effekter fra bruk av fossil
energi omtales i energibruk (dette temaet) og i tema luftforurensing (klimagassutslipp).
Materialvalg og avfallshåndtering omfatter alle typer materialer som skal brukes i
prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer,
tunneler, vegetasjon langs veg. Det gjelder også ekskludering av bruk av visse materialer
som f.eks. tropisk tømmer, kvikksølv, PCB, asbest osv. Krav om kildesortering,
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ressursregnskap og krav til håndtering av forurensede masser, som eksempelvis
bunnrenskmasser og grøfteslam fra tunnel faller inn under dette temaet.
Risikovurdering
Miljørisiko er innarbeidet i de generelle ROS-analysene som er utarbeidet for de 2
veiparsellene. ROS-analysene foreligger som separate dokument. Løsning av
miljørisikomomentene er innarbeidet i forslag til tiltak. Siden Rossevann er drikkevannskilde
er det utarbeidet en egen risikoanalyse som heter «Risikovurdering forurensning av
Rossevann».

7.9
7.9.1

Anleggsgjennomføring
Tidsplan for gjennomføring

Anleggstiden vil være avhengig av en rekke faktorer og forutsetninger som må koordineres
mot entreprenørens driftsopplegg for å gi positivt utfall. Et viktig moment i denne vurderingen
vil være massetransporten og om det kan tillates massiv transport på eksisterende E39 fra
Kristiansand til Trysfjorden. Antall angrepspunkter man velger på Søgnetunnelen vil påvirke
anleggstiden. Rask og effektiv drift med flere angrepspunkter i dagsonene mellom tunnelene
og Lohnelier, vil være en vesentlig faktor for å minimere byggetiden. Det samme gjelder for
en tidlig oppstart av Trysfjordbrua. Dersom disse faktorene prioriteres på en gunstig måte, vil
det kunne bli mulig å gjennomføre bygging av parsellen på omkring 2,5 til 3 år.
7.9.2

Anleggstrafikk

Det er regulert egne anleggsadkomster til den nye E39 linjen der det er nødvendig- og mulig
å gjennomføre. De viktigste punktene er ved Monan, Klepland, Fidjan/Hellersdalen,
Vedderheia, Tag, Lohnelier, Trysfjorden øst, Trysfjorden vest og fra eksisterende E39 ved
Mjåvatn. Dette for å få tilstrekkelig med angrepspunkter for anleggsarbeidene. På begge
sider av Trysfjorden er det krevende adkomstforhold.
For hele parsellen Søgne øst - Mandal øst med alle massetyper, er det planlagt å flytte over
5 millioner prosjektert anbrakte m³ (pam³)1. Dette innebærer en stor masseflyttingsjobb og vil
initiere til stor mengde anleggstrafikk. (5 millioner prosjektert anbrakte m³ tilsvarer 500.000
lastebil-lass). Det vil være viktig at en stor andel av dette kan utføres med tyngre
masseflyttingsutstyr på anleggsveger i ny E39-linje. Likevel bør ambisjonen om å bygge
parsellen så raskt som mulig prioriteres. Dette gjelder også for flytting av betydelige mengder
massetransport på eksisterende E39.
Det er viktig med tett oppfølging og strenge kontroller av anleggstransporten på offentlig veg,
slik at entreprenøren tar hensyn til og følger kravene til helse, miljø og sikkerhet for å ivareta
alle som ferdes på vegene. Tungtrafikk sliter også raskt ned vegene.
Generelt vil anlegget følges nøye opp og reguleres innenfor gjeldende regelverk for
forurensning. Det vil måtte gjennomføres tiltak for å redusere ulempene. Ytre Miljøplan med
krav for oppfølging, ivaretar dette.

1

pam³: Teoretisk (prosjekterte) anbragte kubikkmeter.
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7.9.2.1 Anleggsveg ved Monan og Klepland
Reguleringsplanen ivaretar flere muligheter for en totalentreprenør å gjennomføre anlegget.
Foruten at planen ivaretar en adkomst inn Kleplandsveien / Monan, er det også ivaretatt en
mulighet for å nå toppen av fjellveggen (Tangowall) gjennom Bakkevollveien.

Figur 7-63 viser mulige anleggsadkomset ved Monan / Klepland (Kilde: Sweco)

7.9.2.2 Mulig anleggsveg ved Dallen / Fidjan / Hellersdalen
I forbindelse med en mulig anleggsadkomst ved Fidjan/Hellersdalen, er det i
reguleringsplanen lagt inn en mulighet for påkobling til eksisterende E39. Dette er i tråd med
Kommunedelplanen for Tangvall. Påkoblingsmuligheten ivaretas i
reguleringsbestemmelsenes § 5.1.7 #2_R.
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Figur 7-64 viser en mulig anleggsadkomst/kryss fra Fidjan/Hellersdalen ut på eksisterende E39 (Kilde; Sweco)

7.9.2.3 Anleggsveger ved Lohne
I forbindelse med anleggsadkomst ved Lohne er det i reguleringskart og i
reguleringsbestemmelsenes § 5.1.7 #2_R ivaretatt påkobling mot fv. 114.

Figur 7-65 viser en anleggsadkomst ved Lohne i krysset med fv. 114 (kilde: Sweco)

7.9.2.4 Anleggsveger ved Trysfjorden
I forbindelse med anleggsgjennomføring av Trysfjordbrua, er det behov for å tilrettelegge for
anleggsveger ned til brufundamentene nede ved Trysfjorden. Dette gjelder både østre og
vestre side av Trysfjorden.
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På østsiden av Tysfjorden vises ikke anleggsvegen i reguleringsplanen, på samme måte
som på vestsiden. Dette fordi anleggsvegen legges innenfor fremtidig fylling for
Trysfjordbruen, og vil dermed fjernes uten å etterlate seg store står i terrenget, ved
ferdigstillelse av Trysfjordbrua.

Figur 7-66 viser anleggsvegen på østsiden av Trysfjorden tilrettelagt i fremtidig utfylling (Kilde; Sweco)

I reguleringskartet vises anleggsvegen på vestsiden av Trysfjorden gjennom et regulert areal
med en bestemmelsessone rundt. Dette fordi det anses å gi terrenginngrep som ikke kan
reetableres. Det planlegges videre at denne anleggsvegen vil kunne bli en del av
landbruksveien mellom kulverten ved Holbæktjønn og Trysfjorden.
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Figur 7-67 viser planlagt anleggsveg på vestsiden av Trysfjorden (Kilde; Sweco)

7.9.2.5 Midlertidig kobling/kryss mellom eksisterende E39 og ny E39 ved Mjåvatn
Reguleringsplanen avsluttes i vest, ved eksisterende E39. Det vil være behov for en
midlertidig kobling mellom eksisterende E39 og ny E39. I reguleringen er det ivaretatt arealer
for flere mulige påkoblingsalternativer, som direkte førte ramper eventuelt en rundkjøring. En
rundkjøring er vurdert som et godt alternativ, som ivaretar trafikken på en akseptabel måte.

Figur 7-68 viser mulig rundkjøring som midlertidig avslutning av planen i vest
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7.9.3

Anleggsstøy og støv i anleggsfasen

Bygge- og anleggsstøy og luftforurensning forutsettes å oppfylle kravene i Retningslinjene gir
anbefalte grenser for støy og luft fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene for støy er
lempelige for kortvarig anleggsaktivitet på dagtid, men strengere for langvarig drift. Det er
entreprenørens ansvar at grenseverdiene overholdes. Entreprenøren skal gjennomføre
støvdempende tiltak knyttet til anleggstrafikk og massehåndtering i anleggsområdet og ved
bruk av offentlig veg. Eksempler på slike tiltak er spylestasjoner for maskiner og biler,
vanning av anleggsveger og i knuseanlegg.
7.9.4

Masseoversikt

Massebalansen er basert på en samlet vurdering av hele strekningen E39 Kristiansand vest
– Mandal øst. Det er i slutten av prosjekteringsperioden utført en koordinering av de to
delparsellene E39 Kristiansand vest – Søgne øst (naboparsell i øst) og E39 Søgne øst –
Mandal øst til en felles masseoversikt og disponeringsplan. Det er parsellgrensen i ca. pr 440
som er grensesnittet for masseberegningene mellom disse to delparsellene (ikke
kommunegrensen).
7.9.4.1 Masseoversikt





Parsell E39 Søgne øst – Mandal øst har et masseunderskudd rundt regnet på 1 mill.
pam³ (900.000 pam³) etter de siste justeringer.
Naboparsellen i øst, E39 Kristiansand vest – Søgne øst har ett masseoverskudd på ca. 1
mill. pam³ (950.000 pam³). Dersom man ser bort fra utbygging av ny veg til Mjåvatn
Industriområde.
Hovedprosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst kan få en tilnærmet massebalanse
om forutsetningene under punkt 2, legges til grunn.

Det er en usikkerhet knyttet til hvor stort underskuddet av masser er på strekningen Søgne
øst Mandal øst. Et eksempel vil være usikkerheten i forhold til hvor tykt jordlaget over fjell er.
Ettersom det er utført begrenset med kontrollboringer blir det stedvis anslått etter faglige
vurderinger. Videre er det knyttet en usikkerhet til hvor stor andel av disse jordmassene som
er av en kvalitet slik at de kan nyttes til fylling under traubunn/planum. Omfanget av steder
med dårlig grunn hvor eksisterende masser må skiftes ut, er uavklart.
7.9.4.2 Massefordeling Søgne øst Mandal øst
Delstrekningen fra Volleberg til like øst for Lohnelier har lokalt et stort overskudd av
fjellmasser som transporteres vestover til Lohnelier og Trysfjorden øst og her er det store
fyllinger som gir underskudd på delprosjektet Søgne øst – Mandal øst. Strekningen fra
Trysfjorden til Mjåvatn skytebane i vest, har et marginalt underskudd. Det er ulike muligheter
som åpner seg for å oppnå massebalanse på strekningen Søgne øst Mandal øst.
7.9.4.3 Massebalanse
Masser kan hentes fra naboparsellen i øst, det vil i hovedsak være fra starten (Kristiansand)
og slutten (Volleberg) av denne parsellen. En slik løsning innebærer massetransport på
eksisterende E39 i en strekning på henholdsvis 14 km og 7 km. Et annet alternativ er å åpne
et sidetak innenfor regulert areal, i rimelig avstand fra Lohnelier. Det finnes også
kombinasjonsløsninger der man henter masser fra den vestlige delen av naboparsellen (7
km transport på eks. E39) samtidig som man supplerer massebehovet med ulike tiltak i
parsellen. Disse tiltakene kan være justering av linjepålegget på ny E39, samt å ta ut bredere
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trasé i fjellskjæring. Denne typen tiltak begrenses av fleksibiliteten i formålsgrensene. En
justering av skjæringer til brattere helninger på stedvis slake skråningshelninger for
vegfyllingene, vil også kunne begrense forbruket av masser. Det vil tilrettelegges for en
fleksibilitet i massedisponeringen slik at entreprenøren kan planlegge for optimal anleggsdrift
i neste fase.
7.9.5

Riggområde

Hovedriggområdet for entreprenøren er planlagt i midten av parsellen ved Lohnelier, rett
nord for ny E39. Det er også avsatt store riggområder ved hvert påhuggområde for tunnelene
samt på hver side av de største konstruksjonene.
Riggområder er ivaretatt i bestemmelsesområde til pkt 5.3.1 #91 Midlertidig anlegg- og
riggområde, i planen. Entreprenøren kan også disponere sidearealer til ny E39 innenfor
formålene SVG og SKF.

8 Virkninger av planforslaget
I planområdet er det få eksisterende reguleringsplaner, jf. liste i figur 8.1. Der tiltaket berører
eksisterende reguleringsplaner, erstattes formålene med samme eller med liknende formål
tilrettelagt for det nye vegtiltaket. Store deler av strekningen ligger innenfor LNF-områder.
Reguleringsplanen for ny E39 båndlegger LNF-områdene med midlertidig anlegg- og
riggområde, i byggefasen. Det stilles krav om revegetering av disse områdene etter
ferdigstillelse av anlegget.
For eksisterende planer som blir berørt av midlertidig anlegg- og riggområder, er det tilknyttet
bestemmelse til det aktuelle bestemmelsesområde # 91 som sikrer at underliggende formål
vil gjeninntre ett år etter at veganlegget er satt i drift. Bestemmelsesområdet omfatter også
eksisterende private veger som kan benyttes som anleggsveier

8.1

Endringer av reguleringsplaner

PlanID 20061214-1 Reguleringsplan for Stamveg E 39, strekningen Storenes – Tangvall i
Søgne kommune.
Kryssområdet på Monan i ny E39 erstatter deler av planID 20061214-1 Reguleringsplan for
Stamveg E 39, strekningen Storenes – Tangvall i Søgne kommune.
Planen inneholder formål for;
‐ Jord og skogbruk
‐ Blandet formål massedeponi og landbruk
‐ Kjøreveger, parkeringsplass
‐ Gang- og sykkelveger, fortau
‐ Annen veggrunn
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Eksisterende reguleringsplan, planid
20051013-2:
Planens hensikt er å legge til rette
for utvidelse av stamveg E39 på
strekningen mellom Storenes
(kommunegrense SongdalenSøgne) og Tangvall (kryss med rv
456 til Vågsbygd) i Søgne
kommune. Planen omfatter planskilt
kryss mellom E39 og rv 456,
omlegging av en del av
Kleplandsveien, og omlegging av
kommunal veg bakkevollvegen.

Figur 8-1 viser overlappende reguleringsplanområde

Figur 8-2 viser eksisterende reguleringsplan, planid 20051013-2

Tiltak tilhørende ny E39 overlapper
bevaringsformålet i eksisterende
plan. Dette ivaretas i denne planen
gjennom utvidelse av
bevaringsområdet og bestemmelser
til planen, utformet i samarbeid med
Fylkeskommunen. «Tingsteinen» på
Monan, gnr 73 bnr 3, en gravrøys
med steinsetting rundt røysa, en
gravhaug mot Søgneelva ved
Tingsteinen og heller 160 meter øst
for Tingsteinen, er automatisk
fredede kulturminner. Før det nye
E39-anlegget kan anlegges, skal
det foretas arkeologiske
utgravninger av de berørte
automatisk fredede kulturminnene.
Det må tas kontakt med Aust og
Vest-Agder Fylkeskommune i god
tid før oppstart av arbeidene.
Gjeldende regulering omfatter også
adkomst til områdene vest for
eksisterende E39, deriblant Monan
tursti/adkomstveg til et jorde mot
Oasen skole på nordsiden av elva.
Denne adkomstmuligheten går tapt
med nytt tiltak og vil gjennopprettes
fra eksisterende E39/kommende
fylkesveg.

Side 133 av 172

DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST

PlanID 20051013-2 Lohnelier næringsområde
Planen inneholder formål for:
‐ Industri
‐ Jord – og skogbruk
‐ Kjøreveg
‐ Annen veggrunn
‐ Parkeringsplass
‐ Parkbelte i industristrøk
‐ Kommunalteknisk virksomhet
Planen erstattes helt av ny plan for E39 Søgne øst – Mandal øst.

Figur 8-3 viser overlappende reguleringsplanområde

Figur 8-4 viser eksisterende reguleringsplanområde

Ny regulering viser at næringsområdet er i stor grad søkt bevart som i opprinnelig plan. Det
er foretatt justeringer av industriområdene etter at ny E39 skjærer seg gjennom planområdet
og enkelte av industriområdene er større enn opprinnelig, andre er falt ut av den opprinnelige
planen. Adkomster er opprettholdt. Nye bestemmelser er innlemmet i planen til ny
vegstrekning i henhold til Søgne kommunes ønsker.
PlanID 20070621-2 Reguleringsplan steinbrudd og massedeponi Knibe.
Planen inneholder formål for:
‐ Privat veg
‐ Parkbelte i industristrøk
‐ Område for jord og skogbruk
Hensikten med eksisterende Reguleringsplan steinbrudd og massedeponi Knibe er å legge
til rette for et massedeponi i Knibeheia, for ca 600.000m3 masser og deponering av 500.000
m3 masser. Når virksomheten er avsluttet skal terrenget tilpasses landskapet og tilplantes
som jord- og skogsbruksareal.
Det er tatt hensyn til adkomst til Knibeheia fra ny E39. Figur 8-6 viser adkomst fra rundkjøring
i øst, o_2SV. Planens bestemmelser til massedeponiet vil gjelde for dette deponi i Knibeheia.
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Figur 8-5 viser overlappende reguleringsplanområde

Figur 8-6 viser eksisterende reguleringsplanområde

PlanID 52 Reguleringsplan for Skytebane ved Mjåvatn.
Planen inneholder formål for:
‐ Kjøreveg
‐ Skog- og anleggsveg
‐ Parkering
‐ Skytebane

Figur 8-7 viser eksisterende reguleringsplan, planid 52

Figur 8-8 viser overlappende reguleringsplanområde

Ny plan for E39 tar hensyn til skytebanens adkomst og hensikten bak opprinnelig regulering
av Mjåvatn skytebane, skal opprettholdes. Påkobling fra ny E39 til eksisterende E39
Kristiansandsvegen, skal ta hensyn til terrenget og omgivelsene. En kommende kryssløsing
ivaretas innenfor det kombinerte formålet Veg kombinert med annen veggrunn –tekniske
anlegg/grøntareal, o_SKF1 punkt 3.1.4:
‐ Innenfor o_SKF1 i Mandal skal alternative kryssløsninger mellom ny E39 og
Kristansandsvegen (dagens E39) vurderes i anleggsfasen.

8.2

Strekningens karakter- landskapsbilde

Øst for Lohnelier ligger tiltaket hovedsakelig på tvers av de dominerende retningene på
landformen. Dette gir til dels betydelig terrenginngrep. Bruddene med eksisterende landform
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forsterkes der fyllinger avskjærer store dalganger som på Lohnelier. Bruddene dempes ved
bruk av lange bruer og landskapelig anlagt terrengforming.
Vest for Lohnelier ligger tiltaket hovedsakelig lokalisert i de dominerende rommene.
Strandsonen langs Trysfjorden vil bli vesentlig omarbeidet som en følge av
brukonstruksjonen og anleggsveien. Enhver brukrysning av Trysfjorden vil dele og dominere
et landskapsrom der veier og bebyggelse i dag er underordnet og tilpasset de store dragene
i landform, vegetasjon og livsform.
Gjennom Dyredalen, ligger veikorridoren i de dominerende rommene, der veikorridoren
følger dalrommet nokså godt i horisontalplanet. Siktkrav samt en lite dynamisk
vertikalgeometri, gir likevel omfattende skjæringer og fyllinger langs veien.

8.3

Folkehelse, nærmiljø og friluftsliv

I anleggsperioden vil det bli midlertidig økt trafikk på lokalvegnettet kunne oppleves som
negativt både i boligområder, på skoler, barnehager og i friluftsområder. Trafikken vil i denne
perioden også kunne medføre økt trafikkfare for gående og syklende på lokalvegene. Tiltak
for å minimere denne faren skal iverksettes. Det er en forutsetning at eksisterende bruer, og
krysningspunkter opprettholdes, eventuelt ved hjelp av midlertidige bruer eller adkomster der
dette er nødvendig i anleggsperioden. I anleggsfasen vil det i perioder kunne bli økte støyog støvplager for beboere og brukere av friområder i nær tilknytning til ny E39. I tillegg vil
vegen som visuell og fysisk barriere kunne oppleves som forsterket.
Overordnet vil ny E39 gi en vis barriereeffekt ettersom forbindelsen på tvers av E39 må skje
planskilt. Reguleringsplanen har gjennom bruer, tunneler, kulverter og viltoverganger bidratt
til å redusere barriereeffekten vesentlig. Likevel vil anlegget medføre endret ferdselsmønster.
Ny E39 vil også medføre at eksisterende E39 får redusert barriereeffekt som følge av
redusert trafikk. Dette vil gi positive effekter for nærmiljøet, og spesielt for de tettest
befolkede områdene, som f.eks. Tangvall.
8.3.1.1 Volleberg - Monan
Volleberg: Boliger vest på Volleberg vil få mindre trafikk på eksisterende E39, mens boliger
sørøst på Volleberg vil få trafikken nærmere. Bruk av støyvoll vil redusere støybelastningen.
Det vil være mulig å føre turstier over tunnelportalen, slik at forbindelsen for drifts- og
turveinettet nord sør opprettholdes.
Monan: Dagens tursti mot Oasen skole i Songdalen på nordsiden av elva opphører som
følge av ny regulering for E39. Tidligere tursti og adkomst fra Søgne kommune vil bli brutt av
ny E39. I forbindelse med offentilg ettersyn er det kommet inn ønske om å tilrettelegge for en
justert driftsveg / tursti i fjellet rett nord for Monan. Dette ligger utenfor plangrensen. Om det
kan være mulig vil vurderes i neste planfase. Ny adkomst til jordet ved kommunegrensa til
Songdalen ligger utenfor planområdet, men kan ivaretas med en avkjøring på kommende
fylkesveg.
En forlenget tunnelportal ved Klepland ivaretar forbindelsen til marka nord for Monan.
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Søgne og Kristiansand klatreklubb sine klatrefelt: Virkningene av reguleringsplanen for
Tango wall til Søgne og Kristiansand klatreklubb, vil være restriksjoner for bruken i en
anleggsperiode. Etter at E39 er ferdigbygd vil Tangowall kunne beholde sin funksjon som
klatrevegg. Noe justering på klatreruter vil forekomme.
Selv om funksjonen ivaretas, vil klatrernes opplevelse reduseres. Det vil være både støy og
luftforurensningsparametere som overskriver anbefalte kriterier iht. T-1442 og T-1520. Det å
oppholde seg en hel dag over Kleplandsportalen kan medføre ubehag.
8.3.1.2 Søgnetunnelen (Hellersdalen)
Adkomster for veg og ferdsel til naturområdene nord for E39, vil tilstrebes opprettholdt, også
under anleggsfasen. Tangvallskogen og Lundeskogen er blant Søgnes viktigste områder for
friluftsliv, og vil bli lite berørt av ny E39 da veganlegget er planlagt å gå i tunnel. Forholdene
for friluftslivet vil ikke endres vesentlig unntatt redusert fremkommelighet og visuelle og
støymessige ulemper under byggetiden.
Reguleringsplanen viser til rekkefølgebestemmelser som vil kunne ivareta en etterbruk av et
mulig deponiområde ved Fidjan/Hellersdalen samt en mulig anleggsadkomst mot
eksisterende E39. Etterbruk avklares med Søgne kommune.
8.3.1.3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde
Vedderheia: Konsekvensene av ny bru over Tverråna mellom Repstadvannet og Stemmen,
er at ferdselen mellom Vedderheia og Stemmen kan skje uhindret på tursti som i dag.
Bruken av Stemmen som bade- og rekreasjonsområde vil også opprettholdes som før.
Støyvurderinger viser at Stemmen vil ligge innenfor gul sone. Støyskjerm på bru over
Tverråna, vil redusere støy mot Repstadvannet. Dette vil bedre forhold for friluftsliv.
Mot Lohnelier vil ny E39 gå i dagen og potensielt utgjøre en barriere mot viktige skog- og
friluftsområder. Området vil oppleve økt støybelastning, men dette er ivaretatt i
bestemmelser til Støy. Merknader rettet mot vegens kotehøyde ved Havåsen og ønske om å
legge vegen lavere, ivaretas i bestemmelsene. Vegen kan justeres +2/-5 meter langs hele
veglinja (foruten ved tunnelmunning ved Volleberg og Vedderheia som gis en maks
kotehøyde), noe som kan ha konsekvenser for støy i friluftsområde nord for ny E39.
Eventuelle justeringer tas i neste fase. Planen tilrettelegger et krysningssted for friluftsliv ved
Tag.
Lohnelier næringsområde: Ny E39 går gjennom- og forbi næringsområdet, på fylling i dalen
over Dåsåna, og videre mot Lindelia. Gjeldende regulering for Lohnelier næringsområde
justeres for å tilpasse ny E39. Tilgjengelighet mellom sør og nord ivaretas gjennom at
internvegen legges i bro over ny E39. Når internvegen til næringsområdene ferdigstilles
ligger det inne et krav om at p-plasser i nordenden av denne vegen skal istandsettes og
kunne brukes til bl.a. utfartsparkering. Konsekvensene av nytt veikryss på Lohnelier fører til
endrede omgivelser over et stort areal. Friluftsliv langs Dåsåna vil få endrede forutsetninger
ettersom det tilrettelegges for en ca. 200 meter lang kulvert gjennom vegfyllingen. Dette
deler av området. Likevel vil forholdene for friluftslivet nord for ny E39 ikke bli betraktelig
berørt.
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8.3.1.4 Lohnelier - Lindelia
I området fra Lohnelier og spesielt fra Lindetjønna ned mot Trysfjorden vil ny E39 endre
området med «rik edelløvskog» og områder for tur- og friluftsliv. Vestlandske
hovedveg/Postvegen vil med det nye forslaget endres i forhold til slik den fremstår i dag.
Vestlandske hovedveg/Postvegens legges om og dens funksjon som turvei ivaretas i
planforslaget.
8.3.1.5 Trysfjorden
Friluftsliv ved Trysfjordområdet er populært, og ny vegbru vil gi ulemper både i forhold til
terrenginngrep, trafikkbelastning, støy og visuelt uttrykk. Ny E39 vil føre til redusert
trafikkbelastning på eksisterende E39, mens skogområdene og Vestlandske
hovedveg/Postvegen vil få noe redusert eller endret tilkomst. Ny E39 vil likevel totalt sett gi
mindre støy i dette området enn eksisterende E 39. Det gjelder for lokalbefolkningen på
Holmen så vel som for eiere- og brukere av fritidsboliger og fritidsbåter i nærområdet.
Endringer i støyforholdene på Holmen langs Trysfjorden og på Try er redegjort i fagrapport
Støy. Konsekvenser i forhold til sjønært friluftsliv som følge av ny E 39 anses som små.
8.3.1.6 Dyredalen – Mjåvatn
Vestlandske hovedveg/Postvegen går fra Trysfjorden gjennom Ospedalen og Dyredalen
fram til Knuden og Mjåvatn. Ny E39 vil derfor medføre stor endring og blir en fysisk barriere
fra Trysfjorden til Mandal kommunegrense. For å avbøte ulempene, er det foruten
passasjemuligheter ved brufundament på vestsiden av Trysfjorden, innlagt ett
krysningspunkt nær Holbæktjønn og en viltpassasje i kommunegrensen mellom Mandal og
Søgne. Veger og stier vil på den måten kunne kobles sammen for adkomst til
skogsområdene langsmed- og på begge sider av ny E39-trasè. De nevnte tiltak vil i noen
grad bøte på ulempene, men kvaliteten av området som et lokalt tur- og rekreasjonsområde
vil bli redusert.
Mjåvatn skytebane: Planforslaget har sin parsellgrense øst for Mjåvatn skytebane. Likevel
legger regulert veg føringer for vegen videre vestover mot Mandal og spesielt forbi Mjåvatn
skytebane.
Da Døle bru krysset var en del av denne reguleringsplanen, ble denne utfordringen drøftet.
Konklusjonen ble at Mjåvatn skytebane vil kunne fortsette virksomheten med noen
justeringer. Den gang ble det vurdert slik at klubbhuset og 200 meters standplassen må
flyttes, samt at adkomstvegen må legges om. Vegen ligger dypt i terrenget forbi skytebanen,
så nytt terreng gir skjerming til vegen.
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Figur 8-9 viser hvordan vegen kan komme forbi skytebanen

I en anleggsperiode hvor vegbygging skjer forbi skytebanen, vil det være noe restriksjoner i
forhold til bruken. Denne reguleringen vil ha minimale konsekvenser for Mjåvatn skytebane.
Det antas at ved bygging av midlertidig kryssløsning mellom eksisterende og nye E39 ved
Mjåvatn, må vegen til skytebanen legges noe om i vegfyllingen til midlertidig veg. I tillegg
ivaretas parkeringsmuligheter for områdets brukere. Dette ivaretas i
reguleringsbestemmelsene.

8.4

Barn og unges interesser

Det nye motorveganlegget er ikke anlagt med spesielt tilrettelegging for barn- og unges
fremkommelighet. Likevel vil virkningene av planen bli at trafikken, i en fremtidig situasjon, på
eksisterende E39 reduseres med halvparten forbi Tangvall. Dette vil medføre en generell
bedring for barn og unge. Kryssområder og sekundærveger vil også bli tilrettelagt for myke
trafikanter gjennom fortau. Ved Lohnelier ivaretar også reguleringsplanen en forbindelse
mellom allerede regulert gang- og sykkelveg langs fv. 114 og nytt kryss ved Lohnelier. Alt
dette er med på å bedre trafikksikkerheten for barn og unge.

8.5

Kulturminner og kulturmiljø

Innenfor planområdet er det registrert til sammen 35 kulturminner, i tillegg til en rekke
kulturminner utenfor planområdet. Av disse blir 18 direkte berørt. 9 av disse er automatisk
fredet og må søkes frigitt i henhold til Kulturminneloven. Før iverksetting av tiltak som
omfattes av denne planen skal det foretas arkeologisk utgravning av følgende berørte
automatisk fredete kulturminner:
 id 217418, 217421, 217428, 221634 og 221637 (bosetnings- og aktivitetsområder),
 id 217419 og 221629 (hellere), samt
 id 174147 (steinalderlokalitet) og
 id 114031 (gravminne).
Det er spesielt kulturminner på gården Klepland som berøres. Områdene er merket med
#10_id på plankartet.
For samtlige av de automatisk fredete kulturminnene som blir direkte berørt, må det sendes
søknad til Aust- og Vest Agder fylkeskommune om dispensasjon fra Kulturminneloven.
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Når slik dispensasjon blir gitt, kreves det arkeologiske utgravninger for å dokumentere det
som blir fjernet. Dette ivaretas i bestemmelsene som skissert under. Utgravning lar seg
normalt gjennomføre i sommerhalvåret. Det må tas hensyn til i de etterfølgende faser.
To av kulturminnene som blir direkte berørt, går ikke fullstendig tapt. Dette ene gjelder deler
av Vestlandske hovedveg. De delene av Vestlandske hovedveg som ikke går tapt, reguleres
til hensynssone bevaring sammen med de øvrige 16 kulturminnene som ikke blir direkte
berørt.
Ett av kulturminnene, id 174127 (heller) sør for Holmen var innlemmet i planens avgrensning
før høring. Etter justeringer av planavgrensningen ved Trysfjorden øst som følge av
ivaretagelse av sjeldne A-lokaliteter er dette kulturminnet ikke lengre medtatt i
dispensasjonsgrunnlaget for frigivelse av kulturminnene. Kulturminnet tas inn under som en
del av en egen bestemmelse som ivaretar sikringstiltak for å unngå skade på kulturminnet
under anleggsarbeider.

8.6

Naturverdier – Naturmangfoldloven

8.6.1

Naturverdier

Gjennomføring av denne reguleringsplanen vil i varierende grad skade eller påvirke en lang
rekke verdifulle naturtypelokaliteter i form av direkte arealtap, nærføring eller annen
påvirkning. Spesielt blir det betydelige arealbeslag i de svært viktige naturtypelokalitetene på
begge sider av Trysfjorden. Den vedlagte Biofokus-rapport fra april 2017 beskriver
utdypende alle lokalitetene. Nedenunder vises forslagsstiller sine samlede vurderinger og
anbefalinger sett ut fra prosjektet som helhet og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Tabell 8-1 Oppsummering av belastningen på naturtype H560_8
Navn på

Naturtype

BN nr

Beskrivelse av virkningene av planforslaget

Kart

Havåsen

Gammel
fattig
edellauvskog

BN00066961

område
I følge Biofokus befinner de største naturverdiene i
naturtypelokaliteten og som ligger innenfor planområdet i sørøst.
Dette inkluderer et areal med eldre ospetrær og enkelte grove
ospelæger. Denne delen av naturtypelokaliteten kunne isolert sett
vært gitt en lokal verdi (C-verdi), men Biofokus har valgt å utvide
avgrensningen til Havåsen og innlemme dette området i den
eksisterende naturtypelokaliteten.

blad
2-2-6

Biofokus anbefaler at det ikke bør gjøres inngrep innenfor den delen
av naturtypelokaliteten som er markert med hensynssone.
Anleggsfasen vil kreve noe inngrep i naturlokaliteten, men
hensynssone H560_8 er lagt over området og vil iht.
planbestemmelsene §4.2.2.3 være med på å begrense inngrep til et
minimum. Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må
avklares med Fylkesmannen.
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BN00066960

Dal Ø

Denne delen av den undersøkte naturtypelokaliteten kunne vært gitt
en lokal verdi (C-verdi), og det bør om mulig unngå å foreta inngrep
innenfor denne delen av naturtypelokaliteten. Den resterende delen
av naturtypelokaliteten som ligger innenfor planområdet har per i dag
små naturverdier. Biofokus anbefaler en hensynssone som dekker
de delene av lokaliteten som har verdifulle strukturelementer og som
bør ivaretas.

2-2-7

Rik
edellauvskog

Ny reg.
BN00007665

Lohnelia sørvest for Dal Ø

Hul eik

Ny reg.

Reguleringsplanen tar hensyn til ny informasjon ang. skogsdam med
mulige salamandere, og hensyntar dette gjennom å tilrettelegge for
en hensynssone H560_8 og vil iht. planbestemmelsene §4.2.2.3
stille krav til kompenserende tiltak i samråd med Fylkesmannen.
Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må avklares
med Fylkesmannen.
Hul eiker

Eikestøl
veien

2-2-6

Anleggsfasen vil kreve noe inngrep i naturlokaliteten, men
hensynssone H560_8 er lagt over området og vil iht.
planbestemmelsene §4.2.2.3 være med på å begrense inngrep til et
minimum. Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må
avklares med Fylkesmannen.
Rik
edellauvskog

Rinnestøa

Biofokus mener at de største verdiene knyttet til denne lokaliteten i
liten grad vil bli berørt av veiprosjektet. Likevel vil prosjektet berøre
rike partier i den sørligste delen, og det er derfor gunstig om minst
mulig av denne lokaliteten blir berørt. Biofokus foreslår derfor å
opprette en hensynssone sør i naturtypelokaliteten, slik at rike partier
med bl.a. vårmarihånd blir minst mulig berørt av utbyggingen.

Siden naturtypelokaliteten ligger i vegfyllingen og i kryssområdet og
at en bruløsning ikke er mulig uten omfattende endringer av hele
planløsningen ved Lohnelier industriområde legger
reguleringsplanen til grunn at den nyregistrerte lokaliteten Lohnelia V
vil blir nedbygd av vegfylling. Reguleringsplanen forutsetter at alle
store gamle trær på naturtypelokaliteten, og som har potensiell verdi
for biologisk mangfold, registreres og håndteres på en måte som i
størst mulig grad ivaretar de biologiske verdiene i samråd med
Fylkesmannen.

2-2-8

Se over.

2-2-8

Biofokus vurderer at veiprosjektet vil berøre svært lite av lokaliteten
da veien vil gå i tunnel under det meste av lokaliteten.
Tunnelinnslagene vil kun berøre små og mindre verdifulle deler av
lokaliteten og de negative effektene av veianlegget vurderes derfor
som små.

2-2-8
2-2-9

Hensynssone H560_8 er lagt over området og vil iht.
planbestemmelsene §4.2.2.3 være med på å begrense inngrep til et
minimum. Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må
avklares med Fylkesmannen.
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Naturtypelokaliteten ligger midt i en planlagt fylling til den nye
veitraséen og vil mest sannsynlig bli ødelagt hvis det ikke iverksettes
avbøtende tiltak. Biofokus har foreslått at å anlegge veien på pilarer
fremfor fylling vil være et godt egnet tiltak som vil kunne ivareta
lokaliteten og har utarbeidet et forslag til hensynssone som vil være
tilstrekkelig for å ivareta lindetreet, samt nærliggende grove trær av
lind og selje rett sør for lokaliteten.

2-2-9

Holmen SØ

Gammel
fattig
edellauvskog

BN00007663

I dette området vurderes det som lite formålstjenlig å kreve pilarer
istedenfor fylling. Siden det her ikke er snakk om en utvalgt
naturtype og lokaliteten kun omfatter et enkelt tre samtidig som deler
av de biologiske verdiene kan ivaretas ved eksempelvis å legge treet
på en solrik plass for utråtning, forutsetter reguleringsplanen at
naturtypelokaliteten Holmen SØ II kan bygges ned ved at det
gjennomføres best mulige avbøtende tiltak i samråd med
Fylkesmannen.
Reguleringsplanen har redusert omfanget av areal til o_SVG fra
forslaget som lå ute til offentlig ettersyn. Dette spesielt på sørsiden
av ny E39 hvor formålet er trukket nærmere fyllingen. Det er også
lagt en hensynssone H560_8 over området og vil iht.
planbestemmelsene §4.2.2.3 være med på å begrense inngrep til et
minimum. I utgangspunktet er forslagsstiller enig med Biofokus, sett
fra et naturmangfold synspunkt, at det ikke er forenelig med en
fylling slik som planlagt og det å ivareta en A-lokalitet. Fyllingen er
anlagt for å balansere broen, sett ut fra et konstruksjonsmessig,
landskapsmessig og visuelt synspunkt. Broen blir i tillegg ca. 100
meter kortere, noe som gir en samfunnsøkonomisk gevinst.
Fyllingen ivaretar i tillegg anleggsvegen ned til bropilaren ved
Trysfjorden. Ved ferdigstillelse av Trysfjordbroa vil anleggsvegen
fjernes, som en del av terrengarronderingen av fyllingen.

2-2-9
2-2-10

Forslagsstiller anbefaler at det arbeides med å redusere fyllingens
utstrekning gjennom å vurdere en fylling på 1:1,5 framfor 1:2 slik
planen viser. Det bør også arbeides med å vurdere mulige stedlige
tiltak som stablemurer for å ytterligere redusere inngrepet.

Ospedalen S

Rik
edellauvskog

BN00007662

Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må avklares
med Fylkesmannen.
Forekomsten av Rosenkandelaberskinn skal sikres ved identifisering
av biolog og flytting til annen egnet del av Ospedalen S i samråd
med Fylkesmannen.

2-2-10

Videre forutsetter reguleringsplanen at anleggsvirksomhet
innskrenkes i dette området utenfor formålet o_SVG.
Skiftebekken og kantvegetasjon ivaretas av en hensynssone.
Hensynssone H560_8 er lagt over området og vil iht.
planbestemmelsene §4.2.2.3 være med på å begrense inngrep til et
minimum. Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må
avklares med Fylkesmannen.
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Den gjenværende delen av lokaliteten ligger i sin helhet innenfor
planområdet, men i stor grad utenfor selve traséen. Dette gir gode
muligheter for å ta vare på mesteparten av den viktige vegetasjonen
her. Biofokus har utarbeidet et forslag til hensynssone som ivaretar
en vesentlig del av naturverdiene knyttet til lokaliteten, samt
redusere negative kanteffekter fra utbyggingen.

2-2-11

Hvermannsrau

Reguleringsplanen legger til grunn en drift-/viltundergang på
vestsiden av Holbækstjønn som vil berøre deler av naturlokaliteten.
Det vil også være behov for et anleggsbelte for å bygge vegen som
også vil berøre naturlokaliteten. Planen legger i tillegg opp til å legge
om Vestlandske hovedveg/postvegen. Omleggingen gjøres på
nordsiden og vil gå gjennom tidligere arealer angitt i Naturbase. Det
antas at de foreslåtte tiltakene som berører hensynssonene er
viktige og må gjennomføres som planlagt.

Den nye veitraseen vil ifølge Biofokus berøre en liten og mindre
verdifull del av lokaliteten, men store deler av naturtypen ligger
innenfor planområdet til veiprosjektet. Hensynssonen foreslått av
Biofokus vil være nødvendig for å ivareta en vesentlig del av
naturverdiene knyttet til lokaliteten og samtidig redusere negative
kanteffekter fra utbyggingen. Det er derfor lagt inn en hensynssone
H560_8 på foreslåtte områder.

2-2-11
2-2-12

En flytting av veglinja mot vest i dette området vil ha negative
konsekvenser for de største verdiene i naturtypelokaliteten
Hvermansrau. Naturverdiene utenfor hensynssonen vil derfor måtte
gå tapt. Hensynssone H560_8 er lagt over området og vil iht.
planbestemmelsene §4.2.2.3 være med på å begrense inngrep til et
minimum. Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må
avklares med Fylkesmannen.
Rik
edellauvskog

BN00099067

Dyrdalheia

Dyredalen Ø

Rik
edellauvskog

BN00099020

Hensynssone H560_8 er lagt over området og vil iht.
planbestemmelsene §4.2.2.3 være med på å begrense inngrep til et
minimum. Eventuelle avvik fra reguleringsplanens hensynssoner må
avklares med Fylkesmannen.

Se over.

2-2-12

Generelt ønsker forslagsstiller å begrense inngrep i hensynssonene og tenker derfor å
utfordre totalentreprenøren til å vurdere løsninger som kan gir mindre konsekvenser i neste
fase.
8.6.2

Naturmangfoldloven

Det er gjort vurderinger i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12.
8.6.2.1 § 8 Kunnskapsgrunnlaget
«Alle beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan de planlagte
tiltakene påvirker dette. Naturmangfoldloven § 8 setter derfor krav om at det skal innhentes,
og gjøres rede for kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter i det aktuelle
området».
Relevante offentlig tilgjengelige databaser (de viktigste er Naturbase, Artsdatabanken, Vannmiljø og Miljøstatus) er gjennomgått for å fremskaffe en oversikt over tidligere registreringer i
planområdet. I tillegg har det vært gjennomført flere kartlegginger av ulike biologiske verdier i
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planområdet. Dette har vært som del av kommunedelplan med KU, som la det planmessige
grunnlaget for den fremlagte reguleringsplanen og supplerende undersøkelser som er
gjennomført under arbeidet med reguleringsplanen. Det viktigste grunnlaget for vurdering av
konsekvenser for biologisk mangfold i reguleringsplanen er disse rapportene og
undersøkelsene: Naturtypekartlegging i Søgne kommune 2009. BioFokus-rapport 2010-15,
Verdivurderinger Naturmiljø for E39 Volleberg - Døle bru (SVV 06-01-2014), Temarapport
Naturmiljø E39 Volleberg - Døle bru (SVV 18.12.2014), E39 Volleberg - Døle bru:
vurderinger av vassdragsproblematikk og faunapassasjer (Terrateknikk undersøkelse 122015), Soppkartlegging i forbindelse med ny E39 Volleberg - Døle bru, (Inger-Lise Fonneland
2014) , E39 Volleberg - Døle bru-akvatiske undersøkelser (SVV 17.11.2015) og
Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne og Mandal kommuner
(BioFokus-rapport 2017-11).
Den siste kartleggingen som ble utført av Biofokus i april 2017 var en målrettet
kvalitetssikring av tidligere undersøkelser i forhold til hvor det er forventet inngrep og hvor
verneverdiene samtidig er antatt størst. Basert på disse kriteriene brukte Biofokus mest tid til
kartlegging rundt Trysfjorden og nær Lohnelier industriområde. Denne kartleggingen har gjort
det mulig å understreke verneverdiene (i form av hensynssoner) med presise avgrensninger
på plankartet. Spesielt viktige funn av rødlistearter er koordinatfestet av Biofokus og disse vil
bli brukt som grunnlag for å ivareta mest mulig av de biologiske verdiene, også der selve
lokaliteten blir nedbygd. RAP-007 YM-plan som følger reguleringsplanen gir konkrete
føringer for dette. Biofokus understreker etter sin kartlegging at «det forventes at
kvalitetssikringen har fanget opp de viktigste naturverdiene i lokalitetene som berøres av
veiprosjektet, men det er sannsynlig at det finnes flere rødlistede arter eller andre spesielle
arter innenfor planområdet som ikke har blitt fanget opp gjennom kvalitetssikringen».
Det er også startet opp et omfattende arbeid for å dokumentere og overvåke vanntilknyttet
biologisk mangfold i forbindelse med tiltaksovervåkningen, som skal bidra til å ivareta
vannforskriftens §12 (krav til ny virksomhet). I den delen av planområdet som ligger i Søgne
er det etablert 26 prøvetakingsstasjoner (Kristiansand vest - Mandal øst, overvåkningsplan,
Nye Veier 25.11.2016). Overvåkningen omfatter vannkjemi, bunndyr, begroingsalger,
fiskeundersøkelser inkludert bonitering, elvemusling og amfibier. Dette
overvåkningsprogrammet er etablert i samråd med Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Før anleggsarbeidene starter opp skal det i tillegg gjøres undersøkelser av bunnsedimenter i
6 vannforekomster der det forventes økt risiko for oppvirvling av forurensninger som kan ha
negative konsekvenser for biologisk mangfold i anleggsfasen.
I konsekvensutredningsfasen ble det særlig fokusert på terrestriske naturtyper samt sopp da
potensialet for sjeldne og truede arter ble vurdert som spesielt høyt her. I forbindelse med
reguleringsplanen har dette grunnlaget blitt supplert ved å kartlegge mulige punkter for
viltkryssinger og behov for tiltak for ivaretakelse av fiskens funksjonsområder. Det er også
gjennomført fiskeundersøkelser i form av el-fiske i flere av de berørte elvene og bekkene.
Rap-007 YM-plan som følger reguleringsplanen krever ellers at det skal gjennomføres en
registrering av svartelistede plantearter i henhold til forskrift om fremmede organismer, kap
V, som gir krav til aktsomhet ved alle tiltak som kan medføre spredning av fremmede
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organismer. Denne registreringen skal gjennomføres før anleggsstart, slik at videre
spredning kan hindres.
Totalt sett vurderes omfanget av registreringer og utredninger som tilstrekkelige til å
tilfredsstille kravene til kunnskapsgrunnlag etter § 8.
8.6.2.2 § 9 Føre-var-prinsippet
«Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet tillegges stor
vekt, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet».
På bakgrunn av det omfattende kartleggingsarbeidet og vurderingene som er gjort under
forrige § er det ikke grunn til å tillegge føre-var-prinsippet stor vekt for denne
reguleringsplanen. Dette betyr ikke at tiltaket ikke vil medføre skade på naturmangfoldet,
men at det vurderes som godt dokumentert hvilke naturverdier som blir rammet og i hvilket
omfang dette vil skje, som følge av at denne reguleringsplanen blir gjennomført.
8.6.2.3 § 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting
«For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert
utbyggingsprosjekt sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av tidligere,
nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet vurderes i sammenheng.»
Vi mangler kunnskap om virkningen(effekten) av planens samlede belastning for
økosystemer generelt, men vi har et grunnlag for å vurdere enkelte viktige hovedtyper av
økosystemer som myrer, tjern og innsjøer, elver og fjorder. Terrestriske økosystemer har vi
tilstrekkelig kunnskap om gjennom kartlegging av naturtyper og enkeltarter.
Forurensninger bidrar indirekte til å øke den samlede negative effekten på naturmangfold,
derfor er også forurensningsrisiko tatt inn i denne vurderingen av samlet belastning på
naturmangfoldet.

Elver, bekker og innsjøer
Utfylling i vannforekomster som Nedre Lindelitjønn, Holbæktjønn og Mjåvatn medfører
negative konsekvenser lokalt i form av tapt akvatisk livsmiljø. Særlig utfyllingen i
Holbæktjønn vil få store negative konsekvenser for denne vannforekomsten. Også
Skillebekken med myrsystem og småtjern, som renner østover mot Trysfjorden vil bli negativt
påvirket, særlig i øvre del. Det er relevant for vurderingen av samlet belastning at det også
skjer tilsvarende utfyllingsarbeider i flere mindre vannforekomster på tilstøtende del av ny
E39 mot øst. Det direkte arealbeslaget er irreversibelt og vil være en negativ virkning av
planen. Alle vannene i Søgne vil imidlertid beholde reduserte vannspeil og det skal gjennom
avbøtende tiltak legges til rette for at forholdene for biologisk mangfold i «restvannet» blir så
normale som råd. Hele «vannsystemet» mellom Holbæktjønn og Trysfjorden langs
Skillebekken har både akvatiske og terrestriske kvaliteter som vil bli negativt berørt. Det er
imidlertid et mål i planen at kantvegetasjonen skal ivaretas (hensynssone) og at funksjonene
for fisk skal ivaretas, blant annet gjennom kulverter optimalisert for fiskekryssing.
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Det er mange småvann med tilsvarende økologiske verdi i og nær planområdet, som ikke blir
negativt berørt, så totalt sett vurderes samlet belastning i form av arealbeslag av innsjøer og
tjern/bekker å ligge på et akseptabelt nivå i denne reguleringsplanen.
Myr og våtmark
Planen omfatter permanent nedbygging av et større myrområde, Hanevansheia i Mandal
kommune. Her skal det etableres et større permanent deponi. Naturinngrepet må anses å
være irreversibelt. I naturtypelokaliteten Holmen SØ (nærmere omtalt nedenfor) er det
registrert en rik løvsumpskog, dominert av svartor. Naturtypen faller inn under kategorien
rikere myrkantmark i låglandet i Norsk rødliste for naturtyper, og er rødlistet som sterkt truet
(EN) (Lindgaard og Henriksen 2011). Denne naturtypen er markert med hensynssone i
plankartet og utfylling skal minimeres ned mot naturtypen. En skogsdam i
naturtypelokaliteten Dal Øst ble av Biofokus våren 2017 vurdert som viktig nok til at den
delen av lokaliteten som blir berørt av utbyggingen samlet har en C-verdi (lokalt viktig).
Ut over dette tapet vil myrområder i Dyrdalen og noen mindre myrer mellom Lohnelier og
Vedderheia bli negativt påvirket. Dette er også tilfelle videre østover mot Kristiansand, men
det samlede beslag av myr er likevel moderat i forhold til forekomsten av denne naturtypen i
nærområdet.
Naturreservatet Lohnetjønn som ligger nedstrøms Lohnelier industriområde blir ikke direkte
berørt av planen, men det er en betydelig risiko for økt tilførsel av partikler og annen
forurensning, som indirekte følge av omfattende anleggsarbeider og deponering av
sprengstein oppstrøms langs Dåsåna. Dette kommer i tillegg til en betydelig eksisterende
påvirkning fra diverse diffuse tilførsler. I Forskrift om fredning av Lohnetjønn naturreservat,
punkt IV III står det at:
«Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av
nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form
for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller
andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av
kjemiske bekjempningsmidler».
Omfattende deponering av sprengstein har stort potensiale for å gi forurensning med
partikler, olje, nitrogen og vil medføre pH-heving, spesielt i perioder med lav vannføring. I
tillegg til hoved tilførselen fra Dåsåna er det også minst en mindre bekk som kan frakte
forurensninger fra veianlegget til Naturreservatet. Det må altså forventes en betydelig
belastning på Lohnetjønn naturreservat, selv om dette ikke skyldes arealbeslag. Derfor stilles
det krav i Rap-007 YM-plan om omfattende rensetiltak i anleggsfasen. Det forutsettes også
at utslippstillatelsen etter forurensningsloven kommer til å sette strenge rensekrav for å
beskytte naturreservatet.
Under forutsetning av at den rødlistede naturtypen rikere myrkantmark i låglandet (EN) som
ligger nær utfyllingsområdet i Lindelia blir bevart og at Lontjønn naturreservat skånes i
tilstrekkelig grad mot forurensninger, er samlet belastning i form av miljøforringelse og
arealbeslag av myrområder og våtmark vurdert til å være på et akseptabelt nivå i denne
reguleringsplanen.
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Saltvannsfjord
Trysfjorden blir krysset på et sted der bruspennet blir relativt kort. Arealbeslaget i selve
fjorden begrenser seg til ingen/lite utfyllinger ved bropilarene. Den eneste belastningen som
forventes på vannet i fjorden er diffust tilsig av overvann fra brua og vegbanen i tilknytning til
denne. Vannkvaliteten i overflatelagene i fjorden er relativt god (lite miljøgifter i blåskjell) selv
om blant annet historiske forurensningsepisoder fremdeles påvirker sedimenter og dypvann.
I perioder når sjøen «vrenger seg» kommer slike forurensninger til overflaten. Gitt fjordens
relativt gode vannkvalitet, store volum og det at forurensningen fra veien tross alt må anses å
være en marginal kilde som blir flyttet fra land nær fjorden (dagens E39) og til et luftspenn
(ny E39), så vurderes samlet belastning på Trysfjorden som følge av denne
reguleringsplanen som akseptabel.
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Verdifulle naturtyper i skog
Nedenunder gis en samlet vurdering av verdifulle naturtyper i skog på bakgrunn av Biofokus
sin vedlagte rapport.
Naturtypelokaliteter i skog med A-verdi

Figur 8-10 viser all skog med A-verdi registrert i Naturbase innenfor området fra Kristiansand til Mandal. Naturtypelokalitetene
med A-verdi markert med mørk grønn tykk strek, mens områder med B-verdi er markert med tynn strek og uten fyll. Rød sirkel
viser krysningsområdet for ny E39 ved Trysfjorden.

I planområdet er det to arealmessig store naturtypelokaliteter i skog med A-verd. Disse
omtales som Ospedalen S (BN00007 662) og Holmen SØ (Tollaslia) (BN00007663) i
plandokumentene.
Når det skal vurderes om den samlede belastningen på skogsnaturtyper med A-verdi er
akseptabel er utgangspunktet at denne utbyggingen er svært negativ. Naturtypene er
sjeldne, lokalt, regionalt og nasjonalt og et hvert tap av skogsarealer av denne typen er lite
ønskelig. Disse skogtypene huser også flere svært sjeldne og sårbare rødlistearter. Derfor er
det ikke mulig på bakgrunn av intensjonen i Naturmangfoldloven å konkludere med annet
enn at inngrepet er uakseptabelt om det ikke følges opp av et motsvarende kompenserende
tiltak, fordi den samlede belastningen er for stor. På bakgrunn av dette ser vi at det må
gjennomføres kompenserende / avbøtende tiltak. Omfang og innhold må avklares ifm
prosjektering av vegen i samarbeid Fylkesmannen.
Naturtypelokaliteter i skog med B-verdi
I planområdet er det registrert ni større og mindre naturtypelokaliteter i skog med B-verdi.
Disse omtales som Dyredalsheia (BN00099067), Dyredalen Ø (BN00099020),
Hvermannsrau (BN00007659), Holmen SØ II (BN00099059), Rinnestøa (BN00007665), Dal
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Ø (BN00066960), Havåsen Ø (BN00099029), Havåsen (BN00066961) og Lohnelia V
(hagemark) (ny registrering)
Under forutsetning av at de biologiske verdiene som finnes i naturtypelokaliteter med B-verdi
blir ivaretatt i henhold til anbefalingene fra Biofokus og YM planen vurderes den samlede
belastningen på naturtyper med B-verdi som akseptabel. Spesielt gjelder det at store gamle
trær og særlig viktige rødlistearter må håndteres slik at mest mulig av de biologiske verdiene
kan reddes.
Utvalgt naturtype store gamle trær (etter naturmangfoldlovens § 4)
I planområdet er det registrert tre hule eiker som kommer under forskriften om utvalgte
naturtyper. Dette gjelder ved Eikestølveien (1 eiketre) og i Lohnelia V (2 eiketrær). Det kan
ikke utelukkes at flere slike store gamle eiketrær finnes i planområdet. Derfor er det svært
viktig at slike trær beskyttes mot inngrep så langt det overhodet er mulig. Uheldigvis står alle
de tre eikene plassert slik at de vil bli svært vanskelige å ivareta dem.
Når en skal vurdere samlet belastning i forhold til store gamle eiker er det viktig å se på hvor
hurtig de gamle eikene fjernes i forhold til hvor sent nye må antas å etablerer seg. Fjerning
av en gammel eik blir nesten å betrakte som et irreversibelt inngrep i et tidsperspektiv på en
menneskegenerasjon (~30 år). Derfor er det ikke mulig på bakgrunn av intensjonen i
Naturmangfoldsloven å konkludere med annet enn at inngrepet er uakseptabelt om det ikke
følges opp av et motsvarende kompenserende tiltak, fordi den samlede belastningen er for
stor. På bakgrunn av dette ser vi at det må gjennomføres kompenserende / avbøtende tiltak.
Omfang og innhold må avklares i fm prosjektering av vegen i samarbeid med Fylkesmannen.
Kantskogen langs Søgneelva (ikke naturtypelokalitet)
Kantsonen langs vann og vassdrag er generelt svært viktig for biologisk mangfold både i elva
og på land. Langs Søgneelva er det relativt store befolkningskonsentrasjoner og
kantvegetasjonen er derfor utsatt for et stadig press som følge av ulike inngrep. Samtidig er
fjerning av kantvegetasjon normalt et reversibelt inngrep om ikke overflaten gjøres ubrukelig
for revegetering. Sett i forhold til den totale mengden kantvegetasjon langs Søgneelva må
inngrepet som følger av planen anses å være moderat.
Under forutsetning av at inngrepene i kantsonen blir minimalisert og at muligheten for
naturlig revegetering opprettholdes i størst mulig grad vurderes samlet belastning på
kantvegetasjonen langs Søgneelva å være akseptabel.
Spesielt viktige rødlistearter
I dette avsnittet vurderes kun de rødlisteartene som er så sårbare at tap av ett enkelt individ
(funnsted) har potensiale til å være negativt for hele artens forekomst i Norge. Samlet
belastning for mindre sårbare rødlistearter er vurdert slik at denne overlapper med samlet
belastning på naturtypelokalitetene. I kapittel 6.8.2 gir tabell 6-2 en oversikt over funn av
spesielt viktige rødlisteartene (i kategoriene VU og EN) som er registrert i planområdet. Det
er kun individer av Rosenkandelaberskinn (VU) ved påhugg vest for Trysfjorden og Eggegul
kjuke (VU) rett sør for Havåsen som utvilsomt vil bli negativt berørt. De andre forekomstene
er registrert så langt fra anleggsområdet at de antas å få stå i fred. Det er likevel lagt inn
hensynssoner rund lokaliteten med Lakserosa korallsopp på Klepland og forekomsten av
Barlind ved Rinnestøa.
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Under forutsetning av at det gjennomføres en kontrollert flytting av de to funnene (noe som
skal være mulig, siden begge funnene gjelder sopp som vokser på stående eller liggende
råtnende trær) vurderes den samlede belastningen for spesielt sårbare rødlistearter å ligge
på et akseptabelt nivå.
Vilt
Storvilt har alt i dag en utfordrende situasjon med den landskapsfragmenteringen som blant
annet følger av dagens E39 og i tillegg at denne over et lengre strekk ligger parallelt med
rv.114. Det er også mye bebyggelse ag annen menneskelig aktivitet i deler av planområdet
som er negativt for viltet. Flere tidligere mye brukte trekk er mindre i bruk. Et krysningspunkt
ved Lindelitjønnane har for eksempel vært mye brukt tidligere, men statusen i dag er noe
usikker. En ny og enda mer dominerende barriere (ny E39) gjennom landskapet parallelt
med eksisterende veier vil ytterligere bidra til å forsterke dette. Tunneler og en planlagt
viltkrysning i Dyrdalen, samt noen mindre vilttiltak langs sjø og vassdrag vil virke avbøtende,
men ny E39 vil totalt sett være negativt for vilt og storviltet spesielt.
Rådyr vil trolig bli mest negativt påvirket av at kontakten mellom områdene ved Lohnetjønn
naturreservat og skogområdene rundt Havåsen blir redusert, selv om bru ved Tag skal
bygges med hensyn på viltkryssing.
Fugl antas å bli lite berørt av planen, med unntak av de negative effektene som følger av
selve arealbeslaget.
For annet mindre vilt antas ikke de negative konsekvensene å være like store. Alle kulverter
skal tilrettelegges for at smådyr skal ha mulighet til å bruke dem (faunatrinn).
I hele regionen, særlig i de kystnære områdene er det en stadig økende utbyggingspress
som virker negativt inn på viltet over tid. På tross av dette vurderes de avbøtende tiltakene
som er lagt frem i denne planen å være tilstrekkelige for å ivareta viltet på en akseptabel
måte.
Under forutsetning av at de vilttiltakene som er lagt inn i planen gjennomføres og at alle
avbøtende tiltak bygger på viltfaglig kompetanse vurderes den samlede belastningen på vilt
til å være på et akseptabelt nivå.
Fisk
En rekke elver og bekker skal krysses av ny planlagt E39. Mange av elvene og bekkene i
planområdet har også funksjonsområder for anadrom fisk. De viktigste er Søgneelva og
Dåsåna, men også Kleplandsbekken, bekken i Hellersdalen og Tverråna har betydelig verdi
for anadrom fisk.
Ny E39 vil krysse over alle disse vassdragene og i varierende grad gi inngrep i
vannstrengen. I Søgneelva vil det bli plastring for å beskytte brukonstruksjonen som vil
medføre endringer i bunnsubstratet, samt noe reduksjon i kantvegetasjonen.
Kleplandsbekken har et naturlig vandringshinder rett nedstrøms den nye veilinja. Bekken vil
derfor ikke få direkte arealbeslag, men nærhet til betydelige gravearbeider og mulig
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massedeponering kombinert med moderat vannføring kan bety at verdien for fisk blir
redusert i anleggsperioden.
Bekken i Hellersdalen vil bli betydelig belastet med partikler og annen forurensning dersom
det blir etabler tverrslag for å effektivisere tunneldrivingen og et midlertidig massedeponi i
dalbunnen.
Tverråna forventes ikke å bli nevneverdig påvirket utover økt risiko for forurensninger i
anleggsperioden. Vannføringen er stor, så Tverråna har større toleranse mot forurensning
enn noen av de andre elvene.
Dåsåna vil bli påført betydelig skade ved Lohnelier industriområde som følge av at ny E39
skal gå over i fylling. Viktige gyteområder vil bli nedbygget og det må forventes betydelig
forurensningsfare som følge av anleggsarbeidet. Det planlegges en lang kulvert optimalisert
for fisk under ny E39.
Gjennom Dyrdalen øst for vannskillet er det et betydelig bekkesystem (Skillebekken) som
brukes av bekkeørret. I de nedre delene av Skillebekken er det noe potensiale for anadrom
oppgang. Bekkesystemet gjennom Dyrdalen vil i noen strekninger bli betydelig negativt
påvirket av veganlegget.
Anadrom fisk er spesielt sårbar siden den er avhengig av å kunne vandre opp fra havet for å
gyte. I mange vassdrag har det blitt gjort ulike fysiske tiltak som hindrer denne oppgangen,
eller som reduserer kvaliteten på gyte- og oppvekstområder. Også det kjemiske miljøet kan
være lite gunstig for fisk som følge av forurensende utslipp. I tillegg er anadrom fisk i
motsetning til innlandsfisk avhengig av livsmiljøet i havet. Overfiske, konkurranse med
oppdrettsfisk og plastforsøpling er bare noen av utfordringene som anadrom fisk utsettes for i
sitt havmiljø.
På denne bakgrunn må den samlede belastningen på anadrom fisk sies å være betydelig i
utgangspunktet. Under forutsetning av at alle krysninger av fiskeførende vassdrag bygges ut
med tanke på å optimalisere forhold for fisk og at anleggsarbeidet gjennomføres på en måte
som minimaliserer utslippene av forurensninger til vassdragene anses den samlede
belastningen generelt å være akseptabel for fisk.
Dåsåna er et unntak. Her ivaretar fiskekulverten som er planlagt fiskens muligheter for å
vandre oppover elva, men det beste gyteområdet i elva blir ødelagt. Derfor er det ikke mulig
på bakgrunn av intensjonen i Naturmangfoldsloven å konkludere med annet enn at inngrepet
er uakseptabelt om det ikke følges opp av et motsvarende kompenserende tiltak, fordi den
samlede belastningen er for stor. Et aktuelt kompenserende tiltak er at utbygger pålegges å
erstatte det ødelagte gyteområdet ved å anlegge et nytt tilsvarende gyteområde på et
gunstigst mulig sted i Dåsåna. I tillegg bør det vurderes av fiskeFylkesmannen om også
andre biotopjusterende tiltak kan bidra til å øke elvas restverdi for fisk.
Vannkvalitet
Planen medfører at en rekke elver og bekker krysses. Mange av dem er tidligere krysset av
gammel E39, eller andre større eller mindre veitiltak. I tillegg er bekker og elver ofte utsatt for
graving, kanalisering, forsøpling, diffuse eller punktvise tilførsler av forurensninger og
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lignende. Samlet sett medfører dette at vassdragsnaturen i planområdet er under sterkt
press. Særlig i områder med stor befolkning vil slike påvirkninger kunne ha betydelig negativ
effekt på den økologiske tilstanden i bekker og elver.
Regional plan for vannforvaltning for vannregionen Agder 2016-2021 gjelder for planområdet
og har som overordnet mål at ingen av de naturlige vannforekomstene skal få redusert sin
økologiske tilstand i planperioden. Videre er det er mål at den økologiske tilstanden blir
bedre i mange av forekomstene som står i fare for ikke å nå sine miljømål innen 2021.
Detter er en av bakgrunnene til at Nye Veier har startet opp en omfattende tiltaksoveråkning
etter vannforskriften. Kjemisk tilstand og biologiske kvalitetselementer er sentrale i
overvåkningen. RAP-007 YM-plan som følger reguleringsplanen gir også en rekke føringer i
forhold til å redusere de negative konsekvensene av planen for vannmiljø. Under
anleggsarbeidene vil det derfor bli stilt strenge utslippskrav i henhold til utslippstillatelse etter
forurensningsloven som skal foreligge før anleggsarbeid kan startes opp.
På tross av betydelige rensekrav og andre forurensningshindrende tiltak er det reell risiko for
at arbeidet med ny E39 vil ha negative konsekvenser for flere av vannforekomstene i
planområdet, særlig i anleggsperioden. Tiltaket anses derfor å øke den samlede
belastningen på vannforekomstene generelt. Store viktige resipienter som Søgneelva og
Lundeelva vil kunne få tilførsler av forurensning via flere bekker og småelver som til slutt
drenerer ut i disse hovedløpene. Dermed vil mange mindre kilder samlet sett kunne gi
betydelige forurensningsbidrag. På denne bakgrunn forventes det at
forurensningsmyndigheten vil stille strenge utslippskrav.
Under forutsetning av at både utbygger (utførelsen) og forurensningsmyndighet
(utslippstillatelsen) følger opp sitt ansvar i forhold til intensjonene i Regional plan for
vannforvaltning for vannregionen Agder 2016-2021, vurderes den samlede belastningen på
vannforekomstene i og nedstrøms planområdet å være akseptable.
8.6.2.4 § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil påføre
naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og omgang. Dette
forutsetter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i prinsippet mindre aktuelt
hvis det ikke medfører skade.»
Alle forebyggende og avbøtende tiltak som skal gjennomføres i henhold til YM plan,
overvåkningsprogram og planbestemmelsene belastes tiltakshaver i anleggsfasen og senere
veieier ved nødvendig oppfølging i driftsfasen.
8.6.2.5 § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
«Det skal tas utgangspunkt i en type teknikker og driftsmetoder, og en slik lokalisering, som
ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene.»
I anleggsfasen og driftsfasen forutsettes det at nødvendige detaljplaner vil sikre best mulig
teknikker og driftsmetoder. Krav som forventes satt av forurensningsmyndigheten gjennom
konsesjon etter Forurensningsloven vil gi konkrete utslippskrav av miljøskadelige stoffer.
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Det legges opp til å gjennomføre tiltaket slik at skader på naturmangfoldet reduseres mest
mulig. Nye Veier forutsetter at det gjennomføres avbøtende tiltak slik at det oppstår minst
mulig skade på berørte naturområder og er også ansvarlig for gjennomføring av disse (§§6,
11 og 12).

8.7

Naturressurser

Utbyggingsfasen vil kunne medføre noen negative konsekvenser i forhold til bruk og drifting
av naturressurser i området. Dette gjelder først og fremst områder med dyrka mark, men
også skogsdrift må forventes vanskeliggjort i deler av planområdet i anleggsperioden. Drift
av et veganlegg av denne dimensjonen krever at det beslaglegges midlertidig arealer som
overstiger permanent beslaglagte areal. Arealer til mellomlagring av masser, riggområder
med mer berører enkelte steder produktive landbruksområder. Det forutsettes at
landbruksareal som beslaglegges i anleggsfasen, men ikke på permanent basis, tilbakeføres
senest 1 år etter at anleggsperioden er over.
I den grad trafikkavvikling i forbindelse med anleggsfasen tar i bruk vegstrekninger som er
benyttet av landbruket, vil dette kunne medføre driftsmessige ulemper. Ved ombygging av
kryss og overganger vil tilgjengeligheten til driftsarealer i en periode kunne være noe
begrenset. Det legges imidlertid opp til å finne kompenserende og avbøtende tiltak for
permanent fase i samråd med de berørte grunneierne.
YM planen legger også til grunn at en skal minimere arealbeslaget av de verdifulle
edelløvskogene langs Trysfjorden. Noe verdifullt skogsareal vil likevel gå tapt til
anleggsveier og riggområdet i tillegg til det direkte arealbeslaget som følge av ny E39. Dette
hensynet anses som ivaretatt gjennom planforslaget og RAP-007 YM-plan.
Hensynet til vilt ivaretas primært med viltgjerde på hele parsellen, tilrettelagte faunapassasjer
i Dyrdalen, langs Søgneelva og Tverråna under bruer og naturlige faunapassasjer langs
Trysfjorden, og over tunnelen Mellom Klepland- og Vedderheia.

8.8

Hydrologi

Det skal gjennomføres en overvåkning av den økologiske funksjonen til elver og bekker i
forbindelse med anleggsarbeidet. Førtilstanden skal dokumenteres. Kunnskaper om
førtilstand brukes som utgangspunkt for beregninger og vurdering av hva det enkelte
vassdraget kan tåle av eventuelle utslipp av forurensende komponenter i anleggsfasen og
driftsfasen. I tillegg vil førtilstanden si noe om hvilken tilstand vassdraget skal tilbakeføres til
etter eventuell påvirkning i anleggsfasen. Det er viktig å være oppmerksom på at også små
bekker som drenerer til større viktige vassdrag er viktig for samlet produksjon av fisk og
økologisk tilstand. For de utslippene som det ikke er mulig å unngå med avbøtende tiltak
bestemmer Forurensningsforskriften kap. 36 hvilke forhold som må utredes i forbindelse med
søknad om utslippstillatelse (konsesjon etter Forurensningsloven).

8.9

Grunnforhold

Viser til beskrivelser under kapittel 6 og 7.
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8.9.1

Ras og skredfare

Som vist i kap. 6.11.5 går traseen enkelte steder i utløpsområder for snø- og steinsprang. På
noen av disse områdene vil det ikke være reell fare da aktsomhetskartene er basert på
datamodell, og ikke kartlagt i felt.
Snøskredfaren i denne delen av landet vurderes generelt som lav basert på klimatiske
forhold. Videre er flere av de aktuelle løsneområdene dekket av skog og terrenget er av en
ru karakter, noe som reduserer sannsynligheten for snøskred. Selv om snøskredfaren er
ansett som liten bør området vurderes nærmere for snøskredfare i neste fase, snøskred kan
sikres med konvensjonelle metoder (voll, snøforankring). Potensiale for snøskred ved
påhugg Vollaberg anses som svært liten da bergveggen et tilnærmet vertikal, og det ikke
finnes akkumulasjonsområder for snø. Gjennom Dyredalen ved Knuden skal vegen etableres
på fylling i de områdene med potensiell snøskredfare. Fylling kan til en viss grad hindre
potensielle snøskred å nå vegen.
For delene av traseen som går inn i aktsomhetsområder for steinsprang vil planforslaget føre
til stedvis omfattende sikringstiltak. Dette gjelder spesielt for påhuggsområdene ved
Volleberg og Klepland. Her er det steile bergvegger i overkant av påhuggene med store
avgrensede bergpartier. Sikring mot steinsprang gjøres i mange tilfeller enten ved å sikre
selve løsneområdet, eller ved å sikre i skredbanen. Ved Volleberg og Klepland er potensielle
nedfallsblokker for store til å kunne sikres, slik at sikkerheten vil ivaretas her ved å etablere
lange portaler som dekkes av støtabsorberende masser for å dempe eventuelle nedfall, det
kan også være aktuelt med voll over portalen for å begrense portallengden. Videre er det et
område ved Havåsen der det vil bli bergskjæringer tett opp til bratt naturlig terreng. Her bør
steinspranggjerde vurderes. Ved det østre påhugget til Lindeliatunnelen må en forvente
rensk og bergsikring av overliggende terreng før driving av tunnel.
I tillegg til potensiell skredfare fra naturlig terreng, vil tiltaket føre til nye bergskjæringer langs
vegen, som kan utgjøre ny potensiell skredfare. Alle bergskjæringene må sammen med
overliggende naturlig terreng sikres tilstrekkelig for å oppnå kravet til sikkerhet på 1/1000.
Positive virkninger av planforslaget er at broen over Trysfjorden vil gjøre at strekningen langs
eksisterende E39 på østsiden av Trysfjorden unngås. Her er det registrert mange
skredhendelser med både steinsprang, jordskred og isnedfall.

8.10 Vegsystem
Planens virkning på vegsystemet medfører i første omgang at trafikken overføres på et mer
trafikksikkert vegsystem, som vil være med på å redusere antall ulykker på strekningen.
Hastigheten øker, som igjen er med på å gi brukere av ny E39 en kortere reiseveg. Dette vil
ha positive konsekvenser for større bo- og arbeidsmarkeder, kollektivtrafikk, næring og
privatbilister.
Planlagt vegsystem er robust og ivaretar fremtidig trafikkøkning. Dette gjelder også
Monankrysset og Lohnelierkrysset. Ettersom reguleringen av Monankrysset legger til rette for
å ivareta to ulike kryssløsninger, samt en mulig fremtidig løsning hvor det skal tilrettelegges
for direkteførte ramper til/fra Kristiansand – Tangvall, beslaglegger reguleringen et stort areal
rundt Monan. Arealbeslaget til ferdig bygget vei vil være mindre enn regulert areal.
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Lohnelierkrysset er også et område hvor veganlegget totalt sett beslaglegger store arealer.
Dette for å ivareta ønskede funksjoner fra både stat og kommune. Hva som bygges ut
samtidig som krysset etableres avklares i neste fase.

Figur 8-11 illustrasjon over Lohnelierkrysset (Kilde: Sweco)

Fra Lohnelier og vestover vil eksisterende E39 få en relativ beskjeden trafikk, som medfører
at syklistene vil få bedre forhold rundt Try.
Ved at plangrensen avsluttes ved eksisterende E39 ved Mjåvatn skytebane, medfører behov
for en midlertidig kobling mellom eksisterende og nye E39. Dette løses i planen med
direkteførte ramper eller en rundkjøring. Den midlertidige løsningen ivaretas innenfor regulert
område.

8.11 Trafikk
Med ny E39 vil det trafikale bildet forandre seg i Søgne kommune. Nytt Monankryss ivaretar
trafikken til og fra Tangvall på en god og robust måte. Likevel må det regnes med at den
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lokale trafikken til og fra Tangvall fører til en høy ÅDT. Beregninger for år 2040 viser 18700
kjøretøy i døgnet.
Gjennomgangstrafikken som tidligere blandet seg med lokaltrafikken til Tangvall og videre
vestover, vil nå separeres. I år 2040 vil denne trafikken utgjøre 17400 kjøretøy i døgnet.
Dette er en trafikk som da vil ha minimal påvirkning på de største boligområdene.
Monankrysset er planlagt som et robust og velfungerende kryss, for å ivareta
trafikkstrømmene til og fra Tangvall. Det er også tilrettelagt for en park and ride plass med
adkomst fra den søndre rundkjøringen i krysset. I den forbindelse er også kollektivtrafikken
hensyntatt gjennom holdeplasser på avkjøringsrampen fra vest og mot Tangvall, og
påkjøringsrampen fra Tangvall og vestover. Gangforbindelsen mellom holdeplassene og
park and ride plassen er ivaretatt. Kryssing av ramper skjer i plan. I tillegg kan busser kjøre
inn på park and ride plassen hvis ønskelig. De eksisterende holdeplassene på eksisterende
E39 opprettholdes.

Figur 8-12 illustrasjon av Monankrysset (Kilde: Sweco)

I forbindelse med en mulig utvikling av næring og boliger på Tofteland lier / Bringeheia,
ivaretas deler av den mulige fremtidige trafikken, gjennom en mulig vegforbindelse fra den
søndre rundkjøringen til fv. 114. Denne forbindelsen vil maksimalt kunne ivareta 6000 ÅDT,
før Monankrysset vil få en så redusert kapasitet at det blir kødannelser. For å kunne ivareta
en større del av den fremtidige trafikken fra Bringeheia, kan kapasiteten i Monankrysset økes
gjennom direkteførte ramper til og fra Tangvall og Kristiansand. Innenfor foreslått regulering
kan evt. direkteføret ramper bygges i etterkant.
Krysset ved Lohnelier er tenkt å ivareta en fremtidig næringsutvikling på Lohnelierområdet.
Innenfor kryssområdet er det planlagt flere typer funksjoner, som kontrollplass for tunge
kjøretøy, bensinstasjoner, hvileplass for tunge kjøretøy og park and ride plasser. Krysset gir
også robusthet i forbindelse med bruk av eksisterende E39 som mulig omkjøringstrasse ved
nødstilfeller. Fra Lohnelier og vestover øker trafikken fra en ÅDT på 17400 til en ÅDT på
19800 i år 2040. Kollektivtrafikken i Lohnelierkrysset ivaretas med holdeplasser på
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påkjøringsrampene til ny E39, mens det i tillegg legges til rette for holdeplasser som skal
betjene kollektivtilbudet lokalt på justert Eikestølvei.
Fv. 114 legges om og får en egen arm inn i den søndre rundkjøringen i Lohnelierkrysset.
Dette medfører at den eksisterende kulvertens høydebegrensing og kurvatur bedres for
fremtidig næringstransport.
Ny E39 reduserer trafikken fra Lohnelier og mot Try vesentlig. Det antas at eksisterende
E39, på denne strekningen, vil ha en ÅDT på 4200. Dette gir positive forhold for syklisten på
denne strekningen. Opp Trybakken, som i dag er 3 felt, kan det vurderes enkle sykkeltiltak,
da behovet for 3 felt ikke er tilstede i en fremtidig situasjon.

8.12 Teknisk infrastruktur
8.12.1

Vann- og avløpsledninger

Foreslåtte VA-omlegginger gjelder i stor grad offentlig hovedledningsnett. Omlegging må skje
i samarbeid med ledningseiere. Deltagelse i bygging av ledninger, eller overtagelse av
ledninger må avklares i forbindelse med detaljprosjektering.
Selvfallsledninger må legges om slik at de også i fremtidig situasjon forblir selvfallsledninger.
Overvanns- og drensledninger, med tilhørende kummer plasseres hovedsakelig i areal avsatt
til vegformål.
8.12.1.1 Prinsipper for overvannshåndtering
I planen defineres to type prinsipper for håndtering av overvann fra veganlegget.
Infiltrasjon: Sidegrøft og midtdeler benyttes som infiltrasjonsgrøft. Infiltrasjonsgrøft bygges
opp av filtermasser med god permeabilitet og renseevne. På veiskulder blir det liten
overdekning over veiens overbygning og det er nødvendig med et tettesjikt som forhindrer at
overvannet drenerer ned i overbygningen urenset (avrenningen fra asfalten skal ledes til
grøfta). Aktuell løsning må detaljeres nærmere. Reguleringsplanen ivaretar dette langs
hovedlinja.
Sedimentasjonsbasseng/overvannsbasseng: Sentral renseløsning utføres som «vått
overvannsbasseng». Utforming og dimensjonering skal tilfredsstille krav gitt i Håndbok
N200, kap. 403.
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Figur 8-13 Prinsipputforming vått overvannsbasseng (Kilde: Håndbok N200)

På den strekning hvor avrenning fra veg er planlagt ført til sentral renseløsning må grøfter
utføres med tettesjikt slik at vann ledes til sandfang, og ikke infiltreres i grøft.
Reguleringsplanen ivaretar dette gjennom å sette av arealer ved både Monan og Lohnelier.
8.12.1.2 Grunnvannsanlegg ved Monan
Asplan Viak har på oppdrag fra Søgne kommune utarbeidet en rapport som gjengir resultater
fra 14,5 måneders prøvepumping fra av grunnvannsbrønner ved Heimernesan. Asplan Viak
konkluderer med bakgrunn i de foreliggende resultater fra rapporten at det anbefales
etablering av et grunnvannsanlegg på Heimemesan. Man tar sikte på et kontinuerlig uttak på
30 l/s med mulighet for å ta ut 60 l/s ved brudd på hovedledningen eller andre problemer
med forsyningen fra TIV. Hovedårsaken til at det kontinuerlige uttaket settes til 30 l/s er at
nedslagsfeltet til elva er lite. Ved et uttak på 30 l/s medfører det at den mikrobiologiske
kvaliteten vil bli vesentlig sikrere (lengere oppholdstid). Problemet med salt grunnvann fra
dypet vil også reduseres. Når dette blandes med overflatevannet fra TIV vil kloridinnholdet i
tillegg gå ned som følge av fortynningen med overflatevannet. Søgne kommune anbefales å
gå i dialog med vegvesenet om tiltak for å få redusert tilsiget av vegsalt i
grunnvannsmagasinet.
Vannverket vil utnytte en grunnvannsforekomst med utstrekning som angitt på figuren under.
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Figur 8-14 viser oversikt over grunnvannsforekomster, se sone 2 (Kilde: Asplan Viak)

Søgne kommune har gjort et vedtak om å utnytte grunnvann fra løsmasser ved Monan som
reservevannkilde for sentrale deler av Søgne kommune.
På bakgrunn av den ovennevnte rapporten og Søgne kommunes ønske om å tilrettelegge for
en reservevannkilde i nevnte område, samt nærhet til Søgneelva som en sårbar resipient,
fører dette til at planen må iverksette tiltak for å samle opp vegvannet i Monanområdet.
I planen tilrettelegges det for sedimentasjonsbassenger både på sørøst siden av Søgneelva
og sørvest for Monankrysset. Vegvannet fra ny E39 samles opp og føres til
sedimentasjonsbassengene. Vegvannet sedimenteres gjennom oppholdstid i bassenget.
Oppløst vegsalt som havner i sedimentasjonsbassenget vil på grunn av egenvekten falle mot
bunnen, men generelt kan man hevde at ingen av de renseløsninger som normalt benyttes
for overvann har veldig god effekt på salt. Renset vann fra sedimentasjonsbassenget slippes
så ut i Monanbekken og Søgneelva.
Hva som vil være lovlig i forhold til utslippsparametere, vil reguleres gjennom
utslippstillatelsen som gis.
Grunnvannsanlegget ved Monan og Søgneelva er sikret gjennom hensynssone i plankart,
bestemmelser og gjennom en fremtidig utslippstillatelse.
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På bakgrunn av tiltak og krav som ny E39 gjennomfører og må ivareta, anses det at
avrenning fra eksisterende E39 kan være en større utfordring. Et tilpasset vintervedlikehold
av den delen av vegen som drenerer til grunnvannsforekomsten vil trolig være det mest
effektive tiltaket.

8.12.2

Elektro

Gjeldene planforslag vil kreve omlegging av høyspenningsforsyning til nettstasjoner/trafo
samt flytting av selve nettstasjonen. Forsyning til boliger og/eller næringslokaler må også
legges om.
8.12.2.1 Omlegginger
Det er nødvendig med en omlegging av eksisterende kabler og linjer som følge av ny E39.
Dette vil medføre omleggingsarbeider for Agder Energi Nett (linje eier).
På Monan/Klepland er det en meget viktig 22kV luftlinje som kommer i konflikt med planlagt
veg trasé. Denne luftlinjen må enten endre trasé eller legges som kabel. I dette område er det
også en eksisterende nettstasjon samt lavspenningsforsyning til boliger i konflikt.

Figur 8-15 Kraftlinjer ved Monan, markert med blått (Kilde: Agder Energi Nett)

Ved Vedderheia må en høyspentlinje som krysser vegtraseen / tunnelportalen legges om.
Dette medfører omleggingsarbeider for Agder Energi Nett.
I og rundt Lohnelierkrysset må det lages en ny plan for hele området i forhold til el-forsyning.
Det er behov for omfattende omlegginger, høyspenningslinje her er en viktig overføringslinje
for Agder Energi. Omleggingene omfatter også flere eksisterende nettstasjoner og
lavspenningsforsyning til boliger.
I tillegg er det flere punkter hvor høyspenningslinjer krysser vegtraseen, her blir det behov for
omlegging til kabel under veg. Alle omlegginger må koordineres og prosjekteres i videre
planarbeid i samarbeid med Agder Energi.
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Figur 8-16 Kraftlinjer ved Lohnelier, markert med blått. CKilde: Agder Energi Nett)

8.12.2.2 Forsyning
Nytt belysningsanlegg krever flere nye tennskap langs vegtraseen, disse må forsynes fra
eksisterende strømnett langs strekningen. Det vil bli behov for å legge ned nye
høyspenningskabler i vegtrasé samt etablere nye nettstasjoner der eksisterende nett ikke er
tilgjengelig. Strømforsyning av tunneler bør utføres ved gjennomgående høyspenningskabler
i begge løp med mulighet for ringforsyning. Forsyning er mulig fra eksisterende
høyspenningslinje ved Monan krysset i øst. For å sikre en stabil forsyning anbefales det å
legge med høyspenningskabel i vegtrasè fra eksisterende linje lenger vest og frem til
tunnelen.
8.12.2.3 Belysning
Forutsetninger for å etablere belysning er ÅDT>20000 samt i kryssløsninger. Det etableres
også belysningsanlegg i tunnel med ev. tilhørende overgangssoner.
For de delene av nye E39 som skal ha belysning plasseres belysningsanlegg i midtrabatt
langs hovedlinja med sidestilte master kun ved av-/påkjøringsramper. Alle kryssløsninger og
rundkjøringer får sidestilt belysningsmaster. Nytt belysningsanlegg må tilpasses mot
eksisterende anlegg ved overgang mot eksisterende.

8.13 Næringer og virksomheter
For næring og virksomheter i Søgne kommune vil ny E39 medføre kortere reiseveg mot
Kristiansand og Mandal. Dette øker områdets attraktivitet og virker positivt for
tilgjengeligheten til kundene. Det losses gods fra havn og jernbane og fra semitrailere som
distribuerer varer i Norge og Europa. Når det skjer uhell langs dagens E39 får dette store
økonomiske konsekvenser for virksomheter. Ny E39 er regulert for å minimere uhell og er
dermed med til å gi positive ringvirkninger for bedriftene i kommunen.
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8.14 Luftforurensning
Som beskrevet i kap 7.6.9, så vil Ny trasé for E39 prosjektert utenfor de mest befolkede
områdene hvor dagens trasé ligger nå gi en avlastende effekt på eksisterende E39 når
gjennomgangstrafikk flyttes til ny trasé. Resultatene fra spredningsberegningene viser
generelt lave forurensningsverdier langs den foreslåtte veglinjen, men det forekommer
forhøyede verdier ved tunnelmunningene.
Selv om ingen bygg ligger innenfor anbefalte grenser for luftforurensning for PM10 (8. høyeste
døgnmiddel) og NO2 (vintermiddel og årsmiddel) for rød og gul sone, viser beregninger etter
Statens vegvesen sin håndbok N500 at det er en eiendom ved tunnelmunningene på Monan
som er beregnet til å få overskridelser av grenseverdiene for maks timemiddel NO2 i henhold
til luftkvalitetskriteriene. Den aktuelle eiendommen har adresse Monan 12 med gnr/bnr
73/116. Beregningsresultatene viser at grenseverdien er overskredet med cirka 5 µg/m3
innenfor eiendommen. Utstrekningen antas overestimert grunnet lav oppløsning i
beregningene slik at skjermende voll har redusert effekt. Videre er det ikke beregnet med
noen form for ventilering i tunnel som også vil kunne redusere utstrekningen. Det antas at
planlagt skjerming i form av voll langs vei vil være tilstrekkelig, sammen med planlagt
ventilasjon, slik at grenseverdien ikke vil overskrides ved boligen. Det vil bli utført nye
luftforurensningsberegninger i neste fase.

Figur 8-17 maks timemiddel NO2, Monan (Kilde; Sweco)

For ytterligere informasjon om luftforurensning vises det til fagrapport Luft som er utarbeidet i
forbindelse med reguleringsplanen.
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8.15 Støy
Ny E39 vil bli liggende lengre borte fra de mest befolkede områdene og vil gi avlastende
virkning i forhold til dagens trafikk- og støysituasjon for mange innbyggere i kommunene
Søgne og Mandal. Vegomleggingen vil avlaste eksisterende E39 med hensyn til
gjennomgangstrafikk. Antallet boliger innenfor gul eller rød støysone reduseres fra ca. 660 til
ca. 500 boliger langs eksisterende E39 mellom Tangvall og Lunde/Lohnelier. Langs
eksisterende E39 Tangvall – Monan vil en fremdeles ha betydelig trafikk selv om mye av
gjennomgangstrafikken forsvinner.
Støyrapport og støysoner fra vegtrafikk som følge av planforslaget er presentert. Merk at
støy fra eksisterede veger, eller fra andre støykilder, ikke er vist i støysonekartet eller tatt
med i presentasjon av fasadenivåer. Dette for å kunne identifisere boliger/fritidsboliger og
evt. områder som får støynivå over anbefalte grenseverdier som følge av planforslaget.
Boliger og fritidsboliger som får støynivå over anbefalt grenseverdi skal, i byggeplanfasen,
vurderes for avbøtende tiltak mot støy og i denne fasen skal også støy fra eksisterende
veger medregnes.
Planforslaget foreslår fire skjermingstiltak langs veg; støyvoll ved Volleberg, støyvoll ved
portal Klepland, støyskjerm mot nord ved bro over Tverråna (portal Vedderheia) og
støyskjerm på Trysfjordbroa (mot nord).
Totalt medfører planforslaget, etter skjermingstiltak langs veg er inkludert, at 3 boliger
anbefales innløst grunnet støy, 12 boliger og 1 fritidsbolig vil havne i gul støysone og må
vurderes for avbøtende lokale tiltak. Dette innebærer befaring av bygningene i neste fase.
Boligene og fritidsboligene har krav på en uteplass med tilfredsstillende støynivå, og
boligene har i tillegg krav på tilfredsstillende innendørs støynivå.
Rambøll har utredet skjermingsalternativene ved portal på Volleberg og anbefalt tiltak er en
100 meter lang tunnelportal og støyvoller mot bebyggelsen, for å ivareta anbefalte
grenseverdier i T-1442.
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Figur 8-18 viser støysituasjonen ved Volleberg etter skjerming og forlenget tunnelportal på 100 meter.

Ved portal Klepland er det anbefalt en støyvoll langs veg med høyde 2,8 m over vegbane.
Støyvollen er en del av det nye landskapet som prosjekteres i området.
Ved portalen ved Vedderheia (på nordsiden av brua over Tverråna) anbefales støytiltak i en
høyde på ca. 2,5 meter over vegbane.
På Trysfjordbrua er det anbefalt en 1,4 m høy støyskjerm på nordsiden av broen.
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og
tilsvarende for luft (T-1520) er lagt til grunn for bestemmelser til planen.
Støyrapporten viser støynivå ved fasade til støyutsatte boliger og fritidsboliger før og etter
skjerming langs veg.

Byggnr Gnr Bnr Adresse
19525112 50
9 Ospedalen 6
9021841 55 16 Eikestølveien 65
169167745 55 10 Eikestølveien 69
169167877 54
9 Eikestølveien 96
169167885 54 10 Eikestølveien 98
3621596 54
3 Eikestølveien 108

Byggtype
Fritidsbolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig

Uskjermet
Skjermet
støynivå Lden [dB] støynivå Lden [dB]
64
64
60
60
60
60
59
59
61
61
60
60
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Byggnr Gnr Bnr
169167915 54 12
169167060 51 33
9030816 51 32
169167540 51 28
169166978 51 31
140579521 51 41
140579351 51 11
140579459 51 12
140579491 51
8
9025081 51 42
169167044 51 17
140579467 51
1
169166986 51 25
3622606 51 27
9034455 74 40
169188505 74 31
169188483 74 33
19519643 74 85
3623025 74 30
169187436 74 39
169187428 74 61
169187371 74 62
169187363 74 63
169188238 73 116

Adresse
Eikestølveien 110
Holmen 11
Holmen 23
Holmen 25
Holmen 35
Holmen 39
Holmen 41
Holmen 43
Holmen 44
Holmen 46
Holmen 48
Holmen 50
Holmen 51
Solbakken, Holmen
Toftelandsveien 158
Toftelandsveien 160
Toftelandsveien 168A
Toftelandsveien 168C
Toftelandsveien 170
Toftelandsveien 174
Toftelandsveien 240
Toftelandsveien 242
Toftelandsveien 244
Monan 12

Byggtype
Bolig
Fritidsbolig
Bolig
Bolig
Bolig
Fritidsbolig
Bolig
Fritidsbolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig

Uskjermet
Skjermet
støynivå Lden [dB] støynivå Lden [dB]
59
59
56
53
56
51
56
52
56
52
56
53
55
51
55
51
56
51
56
51
55
51
55
51
55
51
55
52
56
56
57
57
57
57
56
56
57
57
58
58
70
70
71
71
71
71
57
51

Tabell 8-2 viser støyutsatte boliger som påvirkes av reguleringsplanen (Kilde: Sweco)

De tre adressene som havner i rød sone er tenkt innløst.

9 Risiko og sårbarhet
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging. Det er for parsellene E39 Søgne øst – Mandal
øst (prosjektert av Sweco) og tilstøtende parsell E39 Kristiansand vest – Søgne øst
(prosjekteres av Rambøll) utarbeidet en felles ROS analyse rapport.
Analysen er en overordnet og kvalitativ vurdering av risiko knyttet til anleggsfasen, og
fremtidig driftsfase i planområdet når det gjelder personsikkerhet, ytre miljø/natur og
materielle verdier
De vurderinger som er gjort av identifiserte risikoforhold og aktuelle tiltak forutsettes fulgt opp
i videre plan- og prosjektfaser. For ytterligere informasjon, se vedlagt ROS analyse.
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9.1.1

Anleggsfasen

Det er på et overordnet nivå i ROS analysen utført fareidentifkasjon og vurdering av hvilke
risiko planområdet utgjør for personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier i
anleggsfasen. Mange av sikringstiltakene for redusere sannsynligheten for uønskede
hendelser og konsekvensreduserende tiltak i anleggsfasen er avgjørende for sikkerheten i
driftsfasen, for eksempel sikring mot ras etc. Se vedlagt ROS analyse for ytterligere
informasjon.
9.1.2

Driftsfasen

Det er på et overordnet nivå i ROS analysen utført fareidentifikasjon og vurdering av hvilke
risiko planområdet utgjør for personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier i
driftsfasen. Se vedlagt ROS analyse for ytterligere informasjon.
9.1.3

Konklusjon fra ROS-analysen

Det er avdekket uakseptable risikoer (røde risikoer) i planområdet både for anlegg og
driftsfasen. Men alle risikoene tilknyttet farer som er avdekket vil etter tiltak være i akseptabel
risikosone (gul og grønn). Tiltakene er presentert på et overordnet nivå og det forutsettes at
det gjennomføres en mer detaljert vurdering av nødvendige tiltak i den videre fase av
prosjektet. Se utarbeidet ROS analyse for ytterligere informasjon.
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10 Eiendomserverv
Følgende eiendommer i Søgne berøres av tiltaket permanent (PE) og midlertidig (ME)
erverv:
PE

ME

0/0

Gnr/Bnr

1406,4 55/10

PE

ME

Gnr/Bnr

PE

ME

Gnr/Bnr

PE

86,3

618,7

71/4

364,6

73/31

1320

10142,2

73/32

9145,9

132 73/33

7264,5

ME
1262,8

0/0

1,9

55/2

316,9

1323,8

71/5

0/1

393,2

1750,3 55/5

3926,4

2392,7

71/57

0/1

301,2

1115,4 55/7

36885,8

11052,6

71/8

7959,5

73/35

154

202/1

802,7

2283,2 55/9

324,7

586,3

72/1

22716,5

73/36

1047

202/13

4395,4

69/1

17405,3

13813,6

72/112

482,3

73/4

117,8

202/2

153,3

4351,7 69/104

3486,4

72/12

10307,4

73/5

25781,6

206/1

2882,5

2477,6 69/105

931,5

72/22

1615,9

73/6

24558

206/2

1722,8

995,7 69/106

1178,9

72/23

4968

73/69

1678,0

2346 69/108

799,3

72/24

2580,3

73/7

17587,4

404,1

1379,9 69/111

1581,7

72/4

11269,7

73/8

10363,7

6658,6

48/1

1950,7

13628,8 69/113

280,9

73/1

2263,1

29613,7

73/9

3292,3

2029,8

48/2

13269,4

8644,5 69/114

199,3

73/10

10849,9

2735,1

73/93

1387,4

48/4

26930,9

14087,1 69/115

168,1

73/100

473,4

73/94

2388,8

49/1

7952,2

3186,5 69/118

872,8

73/101

1030,8

73/95

367,4

49/4

83275,3

49907,6 69/120

1030,9

73/112

1800,5

74/11

3365,5

49/9

12749,6

1911,5 69/123

55168,5

261198,5

73/113

2973,2

74/46

1161,3

6863,7 69/13

10961,1

19544,9

73/114

1013,2

74/47

727,1

207/2
300/2

50/10
50/19

21248,6

51/1

66697,7

51/26

1536,7

51/38

659,2

51/47

5531,1 69/139

179

73/116

381,6

74/6

19150,5

116007,7

42732,7

73/123

1202,2

74/61

1087,2

69/142

4245,9

618,6

73/130

1069,4

74/62

1020,3

69/143

4870,4

73/133

4639,9

74/63

959,8

481

15514,2 69/14

3153,3

404

796,9 69/144

73/140

2722,2

74/64

376,2

51/8

45692,9

32731,5 69/145

9226,8

73/144

1073,1

74/69

562,8

53/1

3095,3

9210,2 69/2

7290,6

73/14

3921,7

13733,2

53/2

38896,5

11660,8 69/22

22053,7

19577,9

73/15

2,2

218,5

53/3

10762,3

69/4

27335,6

2873,5

73/153

53/4

531,1

69/5

7987,5

2866,8

73/151

53/6

372,7

69/6

3250,3

53/8

799,5

54/1

56743,2

54/10

1443,8

54/11
54/14
54/15

69/68
2754,9 69/7

4825,2

74/75

82299,8

27332,5

74/9

2173,3

1950,15

73/159

986,7

74/97

1596,6

6728,6

73/165

1130,7

4210

141/2

41834,6

146812,6

4096,8

73/17

160,8

141/5

20174,1

12437

141/6

12840,7

34681,7

141/8

13483

17219

2032,6

73/181

1525,6

73/192

121,5

4586,1

73/193

1484,3

73/2

663,4

71/101

54/2

51547,6

21226,5 71/144

451,1

73/21

54/4

473,3

71/15

3306,3

73/224

0,2

54/5

1853,3

71/181

5086,2

73/228

11705,8

54/7

1012,9

71/19

3818,3

73/230

120,4

54/8

1403,6

32581

73/235

2160,1

73/3

71/22

21692,7

474

74/7

5179,2

176,9 69/79

154,2 71/28

12056,1

2559,9

364,1

54/9

2915,2

971,4

237,8 69/71

1507,5

11432

74/70

108,1

362,5 69/97

430,6

202/8

2654,8

13296,5
4320,3

1361,2

335,5

2767,2
19860,5

43994,4

Tabell 10-1 viser berørte eiendommer i Søgne og Mandal kommuner
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10.1.1 Bruer
Der bruer bygges med stor frihøyde kan det vurderes å ikke erverve full eiendomsrett som
overflateeiendom. Det etableres da anleggseiendom for selve konstruksjonen. Det erverves
eiendomsrett vertikalt opp i luftrommet så langt eiendomsretten strekker seg dersom ikke
spesielle forhold tilsier noe annet.
En må sikre vegeier har nødvendige rettigheter til å gjennomføre vedlikehold mm og at
grunneier ikke foretar tiltak som kan være til hinder for brudriften. Det innebærer blant annet
også forbud mot bruk av arealet til opplagsplass (for materialer, rundballer mm) som kan
utgjøre et problem mhp sikkerheten.

10.1.2

Tunneler

Normalt er det arealet rundt tunnelmunningen det er behov for å eie (og regulere til
vegareal). Behovet for hensynsone (sikringssone) på overflaten (vertikalnivå 2) må vurderes
blant annet på grunnlag av hvor stor overdekningen er og virksomheten på overflaten.
Arealet mellom toppen av tunellen og opp til terrengoverflaten er markert med H190
(hensynssone etter pbl § 12-6 jfr pbl §11-8 tredje ledd bokstav a sikrings- og faresone), her
er det restriksjoner på bruk av arealet. Eiendommer som befinner seg over denne sonen har
restriksjoner på boring etter jordvarme og vann, og dette må avklares med veieier. Selve
tunnelen under bakken (vertikalnivå 1) reguleres til vegformål.
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11 Innkomne innspill til planarbeidet
Det er utarbeidet vedlegg med oppsummering over innkomne merknader til oppstartsvarselet
av den 02.10.2015, fra innkomne merknader til utvidet plangrense den 01.11.2016 og fra
offentlig ettersyn av den 15.02.2017.
Fra offentlig ettersyn har spesielt merknader fra Statens vegvesen Region Sør,
Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Mattilsynet og Plan og miljøutvalget i Søgne kommune
blitt viet mye oppmerksomhet. Mange av kommentarene fra organisasjoner og private er
sammenfallende med merknader fra det offentlige.
Statens vegvesen Region Sør hadde en innsigelse til planforslaget som lå ute til offentlig
ettersyn. Denne gikk i korte trekk ut på fleksibiliteten i foreslått o_SKF område og fastsettelse
av byggegrenser. Plankart og bestemmelser er justert i etterkant av offentlig ettersyn og og
innsigelsen vil bli trukket før vedtak av planen.
Fylkeskommunens merknader har rettet fokus mot Rap-001 DesignVEI, planens fokus på
friluftsliv og vilt, Vannforskriftens § 12, samt løsninger rette mot E39. Merknader ivaretas i
kart, bestemmelser og i beskrivelsen.
Fylkesmannens merknader har hatt fokus på sikringssoner langs vann og vassdrag, forhold
rettet mot vilt og fisk, naturmiljø og viktige naturtypelokaliteter og forurensning. I etterkant av
offentlig ettersyn har Biofokus utført et omfattende kvalitetssikrings av naturtyper med A- og
B-verdi, og nykartlegging av store gamle trær langs den planlagte traséen til nye E-39
gjennom Søgne kommune og østre deler av Mandal kommune. 12 eksisterende
naturtypelokaliteter ble kvalitetssikret mens 3 nye ble kartlagt. Den planlagte veitraséen er
flere steder i konflikt med viktige forekomster av rødlistede eller spesielle arter og
strukturelementer som er viktige for biologisk mangfold. For å ivareta lokalitetene på en
bedre måte er det innarbeidet flere hensynssoner i kart og utdypende bestemmelser om hva
som skal utføres når anlegget berører disse sonene. I plan og bestemmelser ivaretas også
en 5 meters hensynssone langs alle viktige vann og vassdrag som planen berører. Det er
også fokus på å innhente både viltfaglig kompetanse før endelig utforming av viltpassasjer i
Dyredalen, fiskefaglig kompetanse før utforming av Dåsånakulverten, samt Fylkesmannen
når tiltak gjøres innenfor hensynssone H560_8.
Mattilsynets merknader har hatt fokus på reservedrikkevannskilden ved Monan. Planen
ivaretar oppsamling av vegvann for rensing, samt at det både i kart og bestemmelser
ivaretas gjennom en egen hensynssone.
Plan og miljøutvalget i Søgne kommune ønsket fokus på støy mot Vedderheia,
justeringsmuligheter på veglinjen mellom Vedderheia og Lohnelier, A-lokalitetene ved
Trysfjorden, innløsing av flere boliger ved Volleberg og Dåsånakulverten ift. naturmangfold.
Kart og bestemmelser er justert i forhold til at det et lagt inn en støyskjerm på nordre del av
broa over Tverråna. Bestemmelsene gir rom for justering av ny E39 i vertikalplanet med +2/5 meter. Planen er justert i både kart og bestemmelser som er med på å ha fokus på Alokalitetene rundt Trysfjorden. I forbindelse med anleggsgjennomføring rundt Volleberg
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tunnelportal vurderes det innløsing av de 3 nærmeste boligene. Ved etablering av
Dåsånakulverten skal det inn fiskefaglig kompetanse for å ivareta anadrom fisk.
For full oversikt over alle merknader og forslagsstillers kommentarer til merknadene vises til
vedlagt sammendragsnotat.

12 Referanser og materiale utarbeidet i planarbeidet
12.1 Utarbeidete rapporter og notater
Rapport: RAP-001-DesignVEI
Rapport: RAP-005 ROS-analyse
Rapport: RAP-007 YM-plan
Rapport: Fagrapport Støy E39 Søgne øst - Mandal øst
Rapport: Fagrapport Luft E39 Søgne øst - Mandal øst
Rapport: Fagrapport Kulturminner E39 Søgne øst - Mandal øst
Teknisk plan, datert 06.01.2017

12.2 Andre referanser
Kommuneplan Søgne 2012 - 2020
Kommunedelplan Søgne kommune (2012-2020)
Kommunedelplan Mandal kommune (2015-2027)
Kommunedelplan for sykkel (24.09.2015)
www.kmd.no
www.vaf.no
www.nve
www.ra.no
www.skogoglandskap.no
www.skrednett.no
www.kart.naturbase.no
www.artsdatabanken.no
www.sogne.kommune.no
www.mandalkommune.no
www.nyeveier.no
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Forord

Reguleringsplanen utarbeides i regi av Nye Veier AS som er et fullt ut statlig eid
aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde
viktige hovedveier.
Nye Veier vil være en effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og
kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Denne infrastrukturen vil raskt
styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere
veitransport.
Utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en av de fire hovedstrekningene i
Nye Veiers veiportefølge.
E39 er en europavei som går fra Trondheim, via Bergen og Stavanger til Kristiansand, her
går den videre via ferje til Danmark. I Kristiansand møter E39 E18, som kommer fra NordIrland og går via Oslo til St.Petersburg. Veien er derfor av stor betydning for Sør-Norge.
Delparsellen Søgne øst – Mandal øst er en av to deler i delstrekningen fra Kristiansand vest
til Mandal øst.

Figur F-1: Illustrasjon nye E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst (www.nyeveier.no).

For delparsellen Søgne øst – Mandal øst er det utarbeidet en detaljregulering.
Planleggingsleder fra Nye Veier har vært Jon Terje Ekeland.
Reguleringsplanen er utført av Sweco Norge AS med Karl Arne Hollingsholm som
oppdragsleder.
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1

Oppsummering

Fagrapport støy dokumenterer støyberegningene som er utført for E39 Søgne øst - Mandal
øst.
Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T 1442, gir grunnlaget for støyvurderingene som er gjort av den foreslåtte planen.
Følgende avbøtende tiltak mot støy er foreslått langs veg
Støyskjerm på Trysfjord bru, langs rekkverk mot nord
Støyskjerm på nordsiden av bru ved Tverråna (Vedderheia
Støyvoll ved portal Klepland
Støyvoll ved portal Volleberg
Før skjerming langs veg får totalt 26 boliger og 4 fritidsboliger støynivå over anbefalt
grenseverdi.
Etter skjerming får 15 boliger og 1 fritidsbolig støynivå over anbefalt grenseverdi. 3 av disse
boligene får støynivå over nedre grenseverdi for rød støysone og anbefales innløst. De
resterende 12 boliger og 1 fritidsbolig må, i byggeplanfasen, vurderes for avbøtende tiltak
nær bolig/fritidsbolig.

2

Innledning

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region Sør/Nye veier AS utarbeidet
reguleringsplan for ny E39 Søgne øst – Mandal øst. Vegstrekket er ca. 14 km langt og går
fra tunnel under Volleberg, over Monan, i tunnel fra Klepland til Vassbotn, over Tag til
Lohnelier og Lindelia, via bru over Trysfjorden og videre til kryssing med eksisterende E39.
Denne rapporten dekker den støyfaglige delen av arbeidet med reguleringsplanen.
Støysonekart og beregnede fasadenivå benyttes til å identifisere boliger og fritidsboliger som
får støynivå over anbefalt grenseverdi ved fasade. Avbøtende tiltak nær veg
(støyskjermer/støyvoller) er foreslått på tre steder.
De identifiserte boliger og fritidsboliger, som får støynivå over anbefalt grenseverdi, og som
ikke kan få redusert støynivå med skjermer/voller langs veg, har krav på vurdering av lokale
avbøtende tiltak. Dette uføres i byggeplanfasen og innebærer befaring og beregning av
støynivå på uteplass og innendørs for å finne tiltak som kan redusere støynivå til et nivå som
tilfredsstiller gjeldende krav.
Til teknisk plan er det produsert støysonekart som viser støysituasjonen før og etter
skjerming langs veg. Det er produsert totalt 14 X-tegninger i målestokk 1:2000. Kartene viser
rød og gul støysone i 4 m høyde.

3

Lyduttrykk

Lyduttrykk er forklart i Vedlegg 1 Lyduttrykk.
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4

Regelverk

4.1

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Klima- og miljødepartementet sin Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T1442 [1], med tilhørende veileder, M-128 [2], er benyttet i vurderingene av støynivå.
T-1442 definerer rød og gul støysone for ulike støykilder. Støysonene skal normalt beregnes
i 4 m høyde over terreng og er et planleggingsverktøy for å se hvor støy kan være et
problem. Rød sone er et område hvor man ikke bør tillate oppføring av ny støyfølsom
bebyggelse og gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
For nye støyende virksomheter skal støysonene beregnes til reguleringsplanen.
Tabell 4.1 viser grensene for gul og rød sone der vegtrafikk er støykilde. Støynivåene er gitt i
dag-kveld-natt støynivå Lden og maksimalt støynivå L5AF.
Tabell 4.1: Grenseverdier for gul og rød støysone for vegtrafikkstøy. Alle verdier er frittfeltverdier.

Utendørs støynivå
Utendørs støynivå i nattperioden (kl. 23 – 07)

Gul sone
Lden = 55 dB
L5AF = 70 dB

Rød sone
Lden = 65 dB
L5AF = 85 dB

Ved etablering av ny veg er det gitt anbefalte grenseverdier for støynivå på uteareal og
utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk i boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger,
skoler og barnehager. Grenseverdiene er lik nedre grense for gul støysone, dvs. Lden = 55
dB.
Utgangspunktet ved planlegging av nye veger er at støyfølsom bebyggelse ikke skal bli
liggende i gul eller rød støysone som følge av planen. Dersom kostnadene ved
støyskjerming blir uforholdsmessig høye eller andre planhensyn gjør støyskjerming vanskelig
kan de anbefalte støygrensene fravikes. Ved fravik fra støygrensene skal avbøtende tiltak
lokalt ved bygning vurderes og ambisjonen for de foreslåtte tiltakene er at støykrav gitt i
TEK10 v/NS8175 skal tilfredsstilles (se 4.2).
Veglinjen Søgne øst - Mandal øst går gjennom skog, utmarksområder og landskap som
brukes til rekreasjon og turområder. Veilederen til T-1442, M-128 omtaler
rekreasjonsområder – stille områder spesielt.
Stille områder for rekreasjon og opphold er en viktig ressurs som samfunnet bør ta vare på.
For friluftsliv og aktiviteter i utmarksområder er opplevingen stillhet en viktig kvalitet. Krav til
skjerming av støy i slike områder er likevel ikke juridisk bindende før arealet er markert som
‘stille område’ i kommuneplanens arealdel. Ingen av friluftsområdene i er definert som stille
områder i kommuneplanenes arealdeler. Støyskjerming av rene friluftsområder er derfor ikke
foreslått.
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4.2

TEK10

Plan- og bygningsloven sin tekniske forskrift, TEK 10 [1], har i en egen standard,
NS8175:2012 [2], gitt grenser for innendørs støynivå fra utendørs støykilder.
Preakseptert løsning i TEK svarer til klasse C i NS 8175 og grenseverdiene for boliger er vist
i Tabell 4.2.
I byggeplanfasen er det disse grenseverdiene som er ambisjonen ved vurdering av lokale
avbøtende tiltak.
Tabell 4.2: Grenseverdier for høyeste innendørs lydnivå i oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilde
I soverom fra utendørs lydkilde, der maksimalt
lydnivå overskrides mer enn 10 ganger pr natt.

Målestørrelse
Lp,A,24t (dB)
Lp,AF,max (dB)
natt (kl 23 – 07)

Klasse C
30
45

I tillegg skal boliger sikres utendørs uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå.
Merk at det ikke er krav til innendørs støynivå i fritidsboliger, men vegvesenets praksis er at
fritidsboliger skal sikres uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivå. Fritidsboligers
uteareal vurderes derfor normalt sammen med uteareal og innendørs støynivå på
helårsboliger etc. i byggeplanfasen. Dette samsvarer med anbefalingene i støyretningslinjen
T-1442.

5

Metode

Utendørs støynivå er beregnet ved hjelp av beregningsverktøyet CadnaA v 4.6 etter
gjeldende nordiske metode [3] for vegtrafikkstøy. Det er etablert en digital beregningsmodell
basert på tilgjengelig digitalt kartverk og fagmodeller for veg, konstruksjon og landskap,
utarbeidet til reguleringsplanen.
Støynivåene er gitt som frittfelt Lden. Støysonene er beregnet med 10x10 m oppløsning. Til
teknisk plan til reguleringsplanen og til støysonekartene vedlagt denne rapporten er
støysonene beregnet i 4 m høyde over lokalt terreng (anbefalt i T-1442). Støysonekartene
vedlagt denne rapporten viser støynivå ned til 40 dB.
Støynivå ved fasade er også frittfelt Lden med refleksjoner fra andre bygg i nærheten.
Beregningspunktene for fasadenivå er beregnet i høyde 1,5 m opp fra grunnplan og deretter
hver 2,8 m opp og det er de høyeste nivåene, uavhengig av etasje som er referert som
fasadenivå i denne rapporten. Takkant på bygningene er hevet til mønehøyde for å få med
eventuelle høye støynivå på takflate/gavl. I byggeplanfasen må støynivåene beregnes i
høyder som representerer etasjene på byggene.
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Markdemping type myk mark er benyttet på alt terreng og type hard mark er benyttet på veg
og vann, i hele modellen.
Maksimalt støynivå vil ikke være dimensjonerende her.
Beregnede støynivå er beregnet med ny veg som eneste støykilde. Støykilden ‘stanser’ ved
parsellgrense for de prosjekterte vegene. Grenseverdiene gjelder bare for den nye
støykilden. Dersom støynivået overskrider grenseverdi og bygningen skal vurderes for lokale
avbøtende tiltak skal man, ved beregning av innendørs støynivå og støynivå på uteareal,
også ta med eventuelle andre støykilder/eksisterende veger både innenfor og utenfor
planområdet.
Støybidrag fra tunnelmunning er beregnet i henhold til metode fra Statens vegvesen [4] og
Sintef [5].

6

Grunnlag og forutsetninger

6.1

Trafikk

Til beregning av prissatte konsekvenser i KU/KDP-fasen ble det utført RTM-beregninger som
ga forventede trafikkmengder i et prognoseår 2040. Beregningene ble gjennomført i Dom
Agder og Rogaland (RTM-versjon 2.1.74). Til reguleringsplanfasen er beregningene
oppdatert og det er lagt inn noen tillegg som øker trafikkmengdene på E39 med ca. 35003800 kjt/døgn i forhold til trafikkmengdene som ble brukt i KU/KDP-fasen.
Rambøll har utført nye RTM-beregninger (oktober 2016) der ny E39 Breimyr-Lyngdal er med
og trafikkmengdene er videre oppdatert til disse tallene.
Trafikkmengder og hastigheter som er brukt i beregningene er vist i Vedlegg 3 Trafikkdata.
For mer detaljer angående trafikkberegningene se grunnlagsdokument ‘Trafikkdata til bruk i
støy- og luftvurderinger’ [6].
For døgnfordeling av trafikken på E39 er det brukt standard trafikkfordeling for riksveg med
75 % på dag, 15 % på kveld og 10 % på natt.
Døgnfordeling som riksveg er valgt etter analyse av telledata fra to tellepunkt på E39 ved
Tangvall som ga fordelinger 74/14/11 og 76/14/10 for ukedøgn. Tellingene indikerer standard
riksveg og fordeling 75/15/10 er derfor brukt.
Basert på telledata er det også anbefalt andeler tungtrafikk på de ulike vegene.
Anbefalingene, og det som er brukt i støyberegningene, er 15 % tungtrafikk på E39 vest for
Monan, 12 % tungtrafikk på E39 øst for Monan og 8 % tungtrafikk på øvrige veger.
E39 dimensjoneres for hastighet 110 km/t og det er også brukt på hele strekket ved
beregning av støy. I retardasjons- og akselerasjonsfelt er det brukt henholdsvis 80 km/t og
60 km/t.
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På nye lokalveger som planlegges ut fra kryssene for påkobling til eksisterende lokalveger
beregnes støy med hastighet som på eksisterende lokalveg.
Fagmodell fra SWECO sine vegplanleggere brukes som grunnlag for den nye veglinjen i
beregningene. Skjæringer og fyllinger blir lagt inn i berergningsmodellen slik de er
prosjektert. Der som SWECO sinde landskapsarkitekter har prosjektert nytt landskap er dette
inkludert i beregningsmodellen og overstyrer i noen tilfeller vegplanleggerne sin modell.

6.2

Innløste eiendommer

Boliger og fritidsboliger som innløses pga. plassering under veg er ikke tatt med i
beregningsmodellen. Disse er listet i Vedlegg 2 Innløste eiendommer.
Noen boliger er anbefalt innløst pga. støy og er derfor tatt med i beregningsmodellen, og
rapportert med støynivå ved fasade.

6.3

Volleberg

Rambøll utarbeider reguleringsplan for E39 Kristiansand øst – Søgne øst og har, etter at
påhugget til tunnelen ved Volleberg er flyttet inn i Songdalen kommune, ansvar for å
utarbeide løsningene for påhugg, portal og landskap ved Volleberg.
I notatet ‘Støyutredning Volleberg’ [7], utarbeidet av Rambøll, er 50 m, 100 m og 200 m lang
portal vurdert sammen med kort eller lang støyvoll.
Det ble anbefalt å beholde portal på 100 m og i tillegg etablere en støyvoll over portalen og
langs E39 østover for å redusere støynivå ved boliger på Volleberg.
Støyvollen er totalt 390 m lang. Den har topp på høydekote +65 m ved portalen og synker til
høydekote +59 lengst vest der den treffer en kolle.
Den prosjekterte portalen og støyvollen er innlemmet i beregningsmodellen for Søgne øst Mandal øst og støynivå ved Volleberg er også vist i denne rapporten.
Støynivå over terreng og ved fasade til boligene på Volleberg blir rapportert både for parsell
Kristiansand øst – Søgne øst, utarbeidet av Rambøll, og i denne rapporten for Søgne øst –
Mandal øst.
Rambøll og Sweco bruker samme standard for beregning av støy, dvs. Den nordiske metode
for beregning av vegtrafikkstøy, men i to ulike beregningsprogram (CadnaA og Soundplan).
Ideelt sett skal de to beregningsprogrammene gi identiske svar, men av erfaring vil to ulike
program gi resultat med noen differanser. Normal beregningsusikkerhet er 1-2 dB.
Av Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak for kommunedelplanen for
E18/E39 Vige - Volleberg fremgår det at det for det delstrekket skal gjennomføres
støyskjermingstiltak med et noe høyere ambisjonsnivå enn forutsatt i støyberegningene som
ble gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for nevnte delstrekk.
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7

Resultat

7.1

Støysoner

Støysonekart som viser beregnede støynivå 4 m over terreng er vist i Vedlegg 4
Støysonekart. Støysonekartene viser støynivå helt ned til Lden = 40 dB.

7.2

Støysoner til teknisk plan

Til teknisk plan er det produsert støysonekart i målestokk 1:4000 (A3) for støynivå (rød og
gul støysone) beregnet i 4 m høyde. X-tegningene er ikke vist her. Tegning X101-X112 viser
støysoner for uskjermet situasjon. Tegning X201, X202 og X209 viser skjermet situasjon på
henholdsvis Volleberg, Klepland og Holmen.

7.3

Foreslåtte avbøtende tiltak langs veg

Fire avbøtende tiltak langs veg er foreslått; støyvoller nær tunnelportaler på Volleberg og
Klepland, støyskjerm på nordsiden av bru over Tverråna (Vedderheia) og en støyskjerm på
Trysfjord bru.
Støyvollen ved Volleberg er omtalt i 6.3.
Støyvollen på Klepland er en del av landskapet som prosjekteres rundt vegen. Vollen må ha
relativ høyde minimum 2,8 m over vegbane og være ca. 122 m lang.
Støyskjermen på nordsiden av bru over Tverråna avsluttes mot terreng på begge sider og
bygges med en relativ høyde 2,5 m over vegbanen.
Støyskjermen på Trysfjord bru er kun på nordsiden av brua og må ha relativ høyde minimum
1,4 m over vegbane. Skjermen er ca. 540 m lang.

7.4

Støynivå ved fasade

Høyeste støynivå ved fasade, uavhengig av etasje, er listet i Tabell 7.1. Støynivåene er
beregnet før og etter skjerming langs veg.
Før skjerming langs veg får totalt 26 boliger og 4 fritidsboliger støynivå over anbefalt
grenseverdi.
Etter skjerming får 15 boliger og 1 fritidsbolig støynivå over anbefalt grenseverdi. 3 av disse
boligene får støynivå over nedre grenseverdi for rød støysone og anbefales innløst. De
resterende 12 boliger og 1 fritidsbolig må vurderes for avbøtende tiltak nær bolig/fritidsbolig i
byggeplanfase.
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Tabell 7.1: Støynivå ved fasade til støyutsatte boliger og fritidsboliger før og etter skjerming langs veg.

Uskjermet
støynivå Lden
[dB]

Skjermet
støynivå Lden
[dB]

Byggnr

Gnr

Bnr

Adresse

Byggtype

19525112

50

9

Ospedalen 6

Fritidsbolig 64

64

9021841

55

16

Eikestølveien 65

Bolig

60

60

169167745

55

10

Eikestølveien 69

Bolig

60

60

169167877

54

9

Eikestølveien 96

Bolig

59

59

169167885

54

10

Eikestølveien 98

Bolig

61

61

3621596

54

3

Eikestølveien 108

Bolig

60

60

169167915

54

12

Eikestølveien 110

Bolig

59

59

169167060

51

33

Holmen 11

Fritidsbolig 56

53

9030816

51

32

Holmen 23

Bolig

56

51

169167540

51

28

Holmen 25

Bolig

56

52

169166978

51

31

Holmen 35

Bolig

56

52

140579521

51

41

Holmen 39

Fritidsbolig 56

53

140579351

51

11

Holmen 41

Bolig

55

51

140579459

51

12

Holmen 43

Fritidsbolig 55

51

140579491

51

8

Holmen 44

Bolig

56

51

9025081

51

42

Holmen 46

Bolig

56

51

169167044

51

17

Holmen 48

Bolig

55

51

140579467

51

1

Holmen 50

Bolig

55

51

169166986

51

25

Holmen 51

Bolig

55

51

3622606

51

27

Solbakken, Holmen

Bolig

55

52

9034455

74

40

Toftelandsveien 158

Bolig

56

56

169188505

74

31

Toftelandsveien 160

Bolig

57

57

169188483

74

33

Toftelandsveien 168A Bolig

57

57

19519643

74

85

Toftelandsveien 168C Bolig

56

56

3623025

74

30

Toftelandsveien 170

Bolig

57

57

169187436

74

39

Toftelandsveien 174

Bolig

58

58

169187428

74

61

Toftelandsveien 240

Bolig

70

70

169187371

74

62

Toftelandsveien 242

Bolig

71

71

169187363

74

63

Toftelandsveien 244

Bolig

71

71

169188238

73

116

Monan 12

Bolig

57

51

Støynivåene ved fasade er også vist i figurer i Vedlegg 5 Støynivå ved fasade.
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7.5
7.5.1

Kommentarer
Volleberg

Ulike tiltak for å redusere støy for boligområdet på Volleberg er vurdert av Rambøll som har
hatt ansvar for parsellen frem til kommunegrensa Songdalen - Søgne. Siden boligene ligger i
Songdalen kommune og vegen i Søgne kommune er dette boligfeltet omtalt i begge
reguleringsplanene. Rambøll har vurdert skjermingsmuligheter her og prosjektert støyvollen
som er anbefalt. Ingen boliger får støynivå over anbefalte grenseverdier.
7.5.2

Monan – Klepland

Området domineres av støy fra vegkrysset og 3 boliger på østsiden av Søgneelva
(Toftelandsveien 240, 242 og 244) får støynivå over nedre grenseverdi for rød støysone,
Lden = 65 dB. Disse boligene anbefales innløst pga. støy. Andre boliger som forutsettes
innløst på grunn av veganlegget er vist i Vedlegg 2 Innløste eiendommer.
6 boliger i Toftelandsvegen, sørøst for Monankrysset, (Toftelandsveien 158, 160, 168A,
168C, 170 og 174), får støynivå på eller like over nedre grenseverdi for gul støysone,
Lden=55 dB. Disse må vurderes for lokale avbøtende tiltak i byggeplanfase.
Monan 12 får Lden = 57 dB ved fasade uten noe skjerming ved portal Klepland. Det er her
foreslått en støyvoll. Støyvollen reduserer støynivået ved Monan 12 til under 55 dB.
7.5.3

Portal Vassbotn – Tag

Boligområdet i Vedderheia vil merke økt støynivå, men ingen boliger får støynivå over
grenseverdi. Det ligger en tilrettelagt og populær badeplass ved Stemmen, ved utløpet av
Repstadvatnet. Denne vil komme i gul støysone.
Ved Tag ligger vegen delvis skjermet av terreng og delvis mer åpent på fyllinger. Store
skogsområder havner i rød og gul støysone.
7.5.4

Lohnelier

Den nye vegtraséen gjennom Lohnelier næringsområde vil medføre økt støy for boliger langs
Eikestølveien. 6 av disse (Eikestølvn 65, 69, 96, 98, 108, 110) får støynivå over Lden=55 dB
ved fasade og må vurderes for avbøtende lokale tiltak. Andre boliger som forutsettes innløst
på grunn av veganlegget er vist i Vedlegg 2 Innløste eiendommer.
Støyskjerming langs veg her er vurdert å bli svært omfattende siden både hovedveg,
akselerasjons- og retardasjonsfelt bør skjermes for å få støynivå ved boligene under anbefalt
grenseverdi. Støyskjerming er derfor ikke anbefalt basert på en kost/nytte vurdering.
Område avsatt til mulig døgnhvileplass kommer nær bolig i Eikestølsvegen nr 69. Dette kan
medføre støy. Eventuelle støytiltak må vurderes i en senere fase.
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7.5.5

Lindelia og Holmen

Bru over Trysfjorden vil medføre økt støy for området ved Holmen, Ospedalen og
Trysfjorden. Nord for brua, på Holmen og i Ospedalen, får 10 boliger og 3 fritidsboliger
støynivå over Lden = 55 dB ved fasade.
Planlagt støyskjerm på Trysfjord bru, mot nord, reduserer støynivå ved alle boliger og
fritidsboliger nord for brua til under Lden = 55 dB. Skjermen må være tett og ha topphøyde
minimum 1,4 m over vegbane.
7.5.6

Dyrdalen og Døle bru

En fritidsbolig i Dyrdalen, Ospedalen 6, får støynivå over 55 dB ved fasade. Avbøtende tiltak
på lokal uteplass må vurderes for denne.
Ved Døle bru er det ikke avklart hvordan tilkobling til eksisterende E39 skal utformes.
Støyberegningene avsluttes derfor ved parsellslutt til ny E39. I byggeplanfasen må støy
beregnes for hele krysset og boliger som eventuelt får støynivå over grenseverdi
identifiseres.
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Vedlegg 1 - Lyduttrykk
Tabell V1-1: Lyduttrykk.

Begrep
Notasjon Forklaring
A-veid lydtrykknivå
Lden
A-veid ekvivalent lydtrykknivå med
"Day-Evening-Night" (LADEN)
10 dB tillegg for lyd som opptrer om
natten (kl 23-07) og 5 dB tillegg lyd
som opptrer om kvelden (kl 19-23).
Beskrivelsen er vedtatt som generell
indikator ved vurdering og kontroll av
ekstern støy i EU. Til
prognoseformål skal Lden beskrives
som frittfeltverdi, normalt med
mottakerhøyde +4 m over terreng.
Døgnekvivalent
Lekv,24t
Ekvivalent lydtrykknivå for en 24lydtrykknivå
Lp,A,24t
timers periode (døgn). Brukes
nesten alltid med A-veiing, og angis
da LA,ekv,døgn eller LA,ekv,24t.
Maksimalt
L5AF
Beskrivelse av
lydtrykknivå
A-veid nivå med tidskonstanten Fast
på 125 ms som
overskrides av 5 % av hendelsene i
løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et
statistisk maksimalnivå
i forhold til antall hendelser.
Lp,AF,max
A-veid maksimalnivå med
tidskonstant Fast 125 ms.
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Vedlegg 2 – Innløste eiendommer
Tabell V2-1: Boliger og fritidsboliger som innløses og dermed ikke er beregnet støy for.

Kommune
Mandal

Gnr.
141

Bnr.
5

Adresse
Dyrdalen

161 Fritidsbygg

Søgne

49
49
51
51
69
53
53
54
54
54
54
54
69

19
9
47
26
57
3
8
4
7
8
5
11
5

Ospedalen 26
Ospedalen 30
Holmen 29
Holmenfossveien 53
Eikestølvn 1
Eikestølvn 55
Eikestølvn 57
Eikestølvn 71
Eikestølvn 79
Eikestølvn 86
Eikestølvn 89
Eikestølvn 88
Lohneveien 212

161 Fritidsbygg
161 Fritidsbygg
161 Fritidsbygg
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
161 Fritidsbygg
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig

73
73
73
73
73
73
73

114
130
112
69
101
93
140

Monan 70
Monan 76
Monan 74
Monan 69
Monan 75
Monan 73
Monan 77

73
73
74
74

228
144
47
46

Monan 83
Monan 87
Toftelandsveien 264
Toftelandsveien 266

74

6

Toftelandsveien 272

111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
112 Enebolig
m.leil
111 Enebolig
111 Enebolig
111 Enebolig
112 Enebolig m.
leil.
111 Enebolig
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Vedlegg 3 – Trafikkdata
12500-1

63200
63600

63800

63700
63400
63100
12500-2

63500

63300
50 km/t

63900

60 km/t
80 km/t
110 km/t

12500-3

Figur V3-1: ID-nr veg og hastighet kryss Monan

12500-3

24200
64400
64200

64900

12500-4
64500
64300
64100

12500-5

64800
24700
24950
24100
24900

24300
50 km/t
60 km/t

24500

80 km/t
110 km/t

Figur V3-2: ID-nr veg og hastighet kryss Lohnelier
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Tabell V3-1: Trafikkdata brukt i beregningene. Se Figur V3-1 og V3-2 for ID-nr.

ID
12500-1
12500-2
12500-3
12500-4
12500-5
63100
63600
63300
63400
63500
63800
63900
63700
63200
64300
64400
64100
64200
64800
64900
24900
24500
24100
24300
24700
64500
24200
24950

ÅDT
31500
16100
17400
16300
19800
7700
7800
700
700
9700
6150
18700
11700
4500
600
600
1800
1800
2350
1350
2300
0
0
4200
4600
2500
500
400

Hastighet Tungtrafikk (%)
110
12
110
18
110
18
110
18
110
13
60
12
80
12
80
18
80
18
50
18
50
18
50
8
50
8
50
8
60
18
80
18
80
13
60
13
50
18
50
18
50
8
50
8
50
8
50
8
50
8
50
8
50
8
50
8
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Vedlegg 4 – Støysonekart

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysoner 1a
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Tegning Støysoner 1b
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysoner 2a
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Tegning Støysoner 2b
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning

Støysone 3a
Støynivå, Lden,
4 m over terreng

40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Tegning

Støysone 3b
Støynivå, Lden,
4 m over terreng

40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysone 4
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysone 5
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysone 6
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysone 7a
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Tegning Støysone 7b
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysone 8a
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Tegning Støysone 8b
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysone 9
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Støysonekart
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Støysone 10
Støynivå, Lden,
4 m over terreng
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv
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Vedlegg 5 - Støynivå ved fasade

Gnr-Bnr 75-235
Lden = 49
Gnr-Bnr 75-163
Gnr-Bnr 75-222
Lden = 47
Lden = 51
Gnr-Bnr 75-234
Lden = 49
Gnr-Bnr 75-224
Lden = 51
Gnr-Bnr 75-223
Lden = 51
Gnr-Bnr 75-226
Lden = 50
Gnr-Bnr 75-225
Lden = 54

Gnr-Bnr 75-27
Lden = 48
Gnr-Bnr 75-228
Lden = 49

Stø\QLYnYHGIDVDGH
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Fasade 1a
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
< 55
55 - 64
>= 65
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 75-235
Lden = 46
Gnr-Bnr 75-163
Gnr-Bnr 75-222
Lden = 45
Lden = 48
Gnr-Bnr 75-234
Lden = 47
Gnr-Bnr 75-224
Lden = 49
Gnr-Bnr 75-223
Lden = 48
Gnr-Bnr 75-226
Lden = 48
Gnr-Bnr 75-225
Lden = 50

Gnr-Bnr 75-27
Lden = 47
Gnr-Bnr 75-228
Lden = 48

StøyQLYnYHGIDVDGH
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Tegning Fasade 1b
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
< 55
55 - 64
>= 65
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

StøyQLYnYHGIDVDGH
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Fasade 2
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
< 55
55 - 64
>= 65

Gnr-Bnr 74-63
Lden = 71 dB
Gnr-Bnr 74-62
Lden = 71 dB
Gnr-Bnr 74-61
Lden = 70 dB

Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 74-39
Lden = 58 dB
Gnr-Bnr 74-30
Lden = 57 dB

Gnr-Bnr 74-85
Lden = 55 dB
Gnr-Bnr 74-33
Lden = 57 dB
Gnr-Bnr 74-40
Lden = 56 dB
Gnr-Bnr 74-31
Lden = 57 dB
Gnr-Bnr 74-80
Lden = 46 dB

StøyQLYnYHGIDVDGH
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Fasade 3
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
< 55
55 - 64
>= 65
Hastighet veg

Gnr-Bnr 74-83
Lden = 53 dB

50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 73-2
Lden = 42 dB
Gnr-Bnr 73-129
Lden = 42 dB
Gnr-Bnr 219-119
Lden = 41 dB

Gnr-Bnr 73-116
Lden = 57 dB

StøyQLYnYHGIDVDGH
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon

Gnr-Bnr 73-14
Tegning
Lden = 40 dB
Gnr-Bnr 73-6
Lden = 44 dB
Gnr-Bnr 73-3
Lden = 43 dB
Gnr-Bnr 73-31
Lden = 43 dB
Gnr-Bnr 73-5
Lden = 44 dB
Gnr-Bnr 73-10
Lden = 48 dB
Gnr-Bnr 73-33
Lden = 46 dB

Gnr-Bnr 73-98
Lden = 47 dB

Fasade 4a

Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
< 55
55 - 64
>= 65
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 73-2
Lden = 42 dB
Gnr-Bnr 73-129
Lden = 42 dB
Gnr-Bnr 219-119
Lden = 41 dB

Gnr-Bnr 73-116
Lden = 51 dB

StøyQLYnYHGIDVDGH
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon

Gnr-Bnr 73-14
Tegning
Lden = 40 dB
Gnr-Bnr 73-6
Lden = 44 dB
Gnr-Bnr 73-3
Lden = 43 dB
Gnr-Bnr 73-31
Lden = 43 dB
Gnr-Bnr 73-5
Lden = 43 dB
Gnr-Bnr 73-10
Lden = 43 dB
Gnr-Bnr 73-33
Lden = 42 dB

Gnr-Bnr 73-98
Lden = 43 dB

Fasade 4b

Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
< 55
55 - 64
>= 65
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 54-12
Lden = 59 dB

Gnr-Bnr 54-10
Lden = 61 dB

Gnr-Bnr 54-3
Lden = 60 dB

Gnr-Bnr 54-9
Lden = 59 dB

StøyQLYnYHGIDVDGH

Gnr-Bnr 55-5
Lden = 52 dB

E39 Mandal øst - Søgne øst

Gnr-Bnr 55-10
Lden = 60 dB
Gnr-Bnr 55-16
Lden = 60 dB

Uskjermet situasjon
Tegning Fasade 5
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

StøyQLYnYHGIDVDGH
E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Fasade 6
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH

Gnr-Bnr 51-44
Lden = 50 dB
Gnr-Bnr 51-20
Lden = 52 dB

Gnr-Bnr 51-46
Lden = 53 dB
Gnr-Bnr 51-23
Lden = 54 dB

40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 51-19
Lden = 43 dB

Gnr-Bnr 51-27
Lden = 55 dB

Gnr-Bnr 153-61
Lden = 46 dB
Gnr-Bnr 51-34
Lden = 52 dB

Gnr-Bnr 51-33
Lden = 56 dB

Gnr-Bnr 51-17
Lden = 55 dB
Gnr-Bnr 51-1
Lden = 55 dB
Gnr-Bnr 51-21
Lden = 54 dB

-Bnr 49-6
n = 54 dB

Gnr-Bnr 51-25
Lden = 55 dB

Gnr-Bnr 51-42
Lden = 56 dB
Gnr-Bnr 51-8
Lden = 56 dB

Gnr-Bnr 51-12
Lden = 55 dB
Gnr-Bnr 51-11
Gnr-Bnr 51-31
Lden = 55 dB
Lden = 56 dB
Gnr-Bnr 51-41
Lden = 56 dB

Gnr-Bnr 51-28
Lden = 56 dB
Gnr-Bnr 51-32
Lden = 56 dB

Gnr-Bnr 51-29
Lden = 52 dB

StøyQLYnYHGIDVDGH

E39 Mandal øst - Søgne øst
Uskjermet situasjon
Tegning Fasade 7a
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH

Gnr-Bnr 51-22
Lden = 54 dB
Gnr-Bnr 51-47
Lden = 51 dB

40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 51-19
Lden = 43 dB

Gnr-Bnr 51-27
Lden = 52 dB

Gnr-Bnr 153-61
Lden = 46 dB
Gnr-Bnr 51-34
Lden = 50 dB

Gnr-Bnr 51-33
Lden = 53 dB

Gnr-Bnr 51-17
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 51-1
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 51-21
Lden = 50 dB

-Bnr 49-6
n = 51 dB

Gnr-Bnr 51-25
Lden = 51 dB

Gnr-Bnr 51-42
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 51-8
Lden = 51 dB

Gnr-Bnr 51-12
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 51-11
Gnr-Bnr 51-31
Lden = 51 dB
Lden = 52 dB
Gnr-Bnr 51-41
Lden = 53 dB

Gnr-Bnr 51-28
Lden = 52 dB
Gnr-Bnr 51-32
Lden = 51 dB

Gnr-Bnr 51-29
Lden = 50 dB

Støynivå ved fasade

E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Tegning Fasade 7b
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH

Gnr-Bnr 51-22
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 51-47
Lden = 49 dB

40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

-Bnr 50-47
n = 50

-Bnr 50-19
n = 50

Gnr-Bnr 51-27
Lden = 55 dB
Gnr-Bnr 49-14
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 49-17
Lden = 44 dB
Gnr-Bnr 49-16
Gnr-Bnr 49-18
Lden = 52 dB
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 49-15
Lden = 49 dB
Gnr-Bnr 49-12
Lden = 50 dB
Gnr-Bnr 49-24
Lden = 49 dB

Gnr-Bnr
Lden = 5
Gnr-Bnr 51-1
Lden = 55 dB
Gnr-Bnr 51-21
Lden = 54 dB
Gnr-Bnr 49-5
Lden = 54 dB
Gnr-Bnr 49-2
Lden = 54 dB

Gnr-Bnr 51-25
Lden = 55 dB

Gnr-Bnr 49-3
Lden = 54 dB

Gnr-B
Lden
Gnr-Bnr 51-8
Lden = 56 dB

Gnr-Bnr 51-12
Lden = 55 dB
Gnr-Bnr 51-11
Gnr-Bnr 5
Lden = 55 dB
Lden = 56
Gnr-Bnr 51-41
Lden = 56 dB

Støynivå ved fasade
E39 Mandal øst - Søgne øst
Ukjermet situasjon
Gnr-Bnr 49-6
Lden = 54 dB

Tegning Fasade 8a
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

-Bnr 50-47
n = 47

-Bnr 50-19
n = 47

Gnr-Bnr 51-27
Lden = 52 dB
Gnr-Bnr 49-14
Lden = 48 dB
Gnr-Bnr 49-17
Lden = 44 dB
Gnr-Bnr 49-16
Gnr-Bnr 49-18
Lden = 50 dB
Lden = 49 dB
Gnr-Bnr 49-15
Lden = 47 dB
Gnr-Bnr 49-12
Lden = 47 dB
Gnr-Bnr 49-24
Lden = 48 dB

Gnr-Bnr
Lden = 5
Gnr-Bnr 51-1
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 51-21
Lden = 50 dB
Gnr-Bnr 49-5
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 49-2
Lden = 50 dB

Gnr-Bnr 51-25
Lden = 51 dB

Gnr-Bnr 49-3
Lden = 51 dB

Gnr-B
Lden
Gnr-Bnr 51-8
Lden = 51 dB

Gnr-Bnr 51-12
Lden = 51 dB
Gnr-Bnr 51-11
Gnr-Bnr 5
Lden = 51 dB
Lden = 52
Gnr-Bnr 51-41
Lden = 53 dB

Støynivå ved fasade
E39 Mandal øst - Søgne øst
Skjermet situasjon
Gnr-Bnr 49-6
Lden = 51 dB

Tegning Fasade 8b
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv

Gnr-Bnr 50-9
Lden = 64 dB

Støynivå ved fasade
E39 Mandal øst - Søgne øst
Ukjermet situasjon
Tegning Fasade 9
Støynivå, Lden,
K¡\HVWHVW¡\QLYnYHGIDVDGH
40 - 45 dB
45 - 50 dB
50 - 55 dB
55 - 60 dB
60 - 65 dB
> 65 dB
Hastighet veg
50 km/t
60 km/t
80 km/t
110 km/t
Bygningstype
Bolig
Undervisningsbygg
Sykehus/hjem
Fritidsbolig
Ikke-støysensitiv
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02.02

17

E39 SØGNE ØST – MANDAL ØST
FAGRAPPORT KULTURMINNER

Oppdragsnr:
Oppdragsnavn:

13753001
Reguleringsplan E39 Søgne øst – Mandal øst

Dokument nr.:
Filnavn

2000
Fagrapport Kulturminner E39 Søgne øst – Mandal øst_rev01.docx

Revisjonsoversikt
Revisjon
Dato

Revisjon gjelder

Utarbeidet av

00

8.11.2016 Endelig rapport

Liv Marit Rui

01

2.2.2016

NOSIFJ

Tilpasning til
NV-rapportmal.

Kontrollert av

NOHOLL

Godkjent
av
JTE (Nye
Veier)
JTE (Nye
Veier)

Side 2 av 24

E39 SØGNE ØST – MANDAL ØST
FAGRAPPORT KULTURMINNER

Forord
Plangrensen for reguleringsplan for ny E39 Volleberg – Døle bru er endret flere ganger. Det
tas forbehold om mulige endringer som ikke er fanget opp av denne rapporten.
Sandvika, 8.november 2016
Kulturminneconsult as
Liv Marit Rui
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1

Sammenfatning

Innenfor planområdet (se forord) er det registrert til sammen 39 kulturminner, i tillegg til en
rekke kulturminner utenfor planområdet. Av disse blir 19 direkte berørt. 10 av disse er
automatisk fredet. For samtlige automatisk fredete kulturminner som blir direkte berørt, må
det sendes søknad til Riksantikvaren/Fylkeskommunen om dispensasjon fra
Kulturminneloven. Når slik dispensasjon blir gitt, kreves det arkeologiske utgravninger for å
dokumentere det som blir fjernet.
2 av kulturminnene som blir direkte berørt, går ikke fullstendig tapt. Det gjelder deler av
Vestlandske hovedvei, og de delene som ikke går tapt, reguleres til hensynssone bevaring
sammen med de øvrige 20 kulturminnene som ikke blir direkte berørt. De kulturminnene
som er automatisk fredet reguleres til «Hensynssone fornminne (730)». Alle de automatisk
fredete kulturminnene reguleres med en sikkerhetssone på minst 5 m. Kulturminner er fra
nyere tid (etter 1537) og kulturminner som har uavklart status reguleres til «Hensynssone
kulturminne».

1.1

Kulturminner som blir direkte berørt

Område Volleberg – Kleppland:
ID 217419 Mikkelsberg (heller/bosetning) – automatisk fredet
ID 217418 Monan (bosetningsområde) – automatisk fredet
ID 217421 Monan (kokegroplokalitet) – automatisk fredet
ID 157544 Kvenneplassen (mølleruiner) – ikke fredet
Område Kleppland – Vedderheia:
ID 221610 Stemvann (heller/bosetning) – automatisk fredet
Område Vedderheia – Lohnelier:
ID 221614 Lone (tuft) – ikke fredet
Område Lohnelier – Holmen:
ID 175154 Gamle Lonebrokka (kjørevei) – ikke fredet
ID 175155/140773/175161/174162 Vestlandske hovedvei (kjørevei) – ikke fredet
ID 175277 Lindelia (bosetningsområde) – ikke fredet
ID 174127 Holmen (heller/bosetning) – automatisk fredet
Område Trysfjorden – Mjåvann:
ID 174147 Skiftebekkbukta (Steinalderlokalitet) – automatisk fredet
ID 174150 Ospedalen (heller/bosetning) – automatisk fredet
ID 174153 Ospedalen (heller/bosetning) – automatisk fredet
ID 175161/175162 Vestlandske hovedvei (kjørevei) – ikke fredet
ID 176899 Hvermannsrau (tradisjonslokalitet) – ikke fredet
ID 176898 Dyrdalen (husmannsplass) – ikke fredet
ID 176893 Dyrdalen (jordeplekjeller) – ikke fredet
ID 176895 Dyrdalen (tuft) – ikke fredet
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ID 175319 Suvand (kulturlandskapsområde) – ikke fredet

1.2

Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

Område Volleberg – Kleppland:
ID 133429 Monan fornminnepark (gravminne) – fornminne
ID 91346 Monan fornminnepark (gravfelt) – fornminne
ID 113819 Tinghelleren (bosetning) – fornminne
ID 114825 Kleppland (bosetning) – fornminne
ID 218364 Kleppland (heller/bosetning) – fornminne
ID 217429 Smeddalen (bosetningsområde) – fornminne
ID 157555 Tinghauen (tradisjonslokalitet) – kulturminne
ID 156104 Kleppland (minnesmerke) – kulturminne
ID 217428 Kleppland (bosetningsområde) – fornminne
ID 217430 Kleppland (bosetningsområde) – fornminne
ID 217431 Kleppland (bosetningsområde) – fornminne
ID 217432 Kleppland (bosetningsområde) – fornminne
ID 221637 Kleppland (bosetningsområde) – fornminne
ID 221629 Mjunevollen (heller/bosetning) – fornminne
ID 221630 Kleppland (bosetningsområde) – fornminne
Område Kleppland – Vedderheia:
ID 157553 Graskjerrvann (stem) – kulturminne
ID 146756 Kragetjønna (fangstlokalitet) – kulturminne
ID 157550 Skomakerkniben (tradisjonslokalitet) – kulturminne
ID 221611 Lunde østre (tuft) – kulturminne
Område Vedderheia – Lohnelier:
ID 179104 Vassbotn (vei/brygge) – kulturminne
Område Lohnelier – Holmen:
ID 175155/140773/175161/174162 Vestlandske hovedvei (kjørevei) – kulturminne
Område Trysfjorden – Mjåvann:
ID 175161/175162 Vestlandske hovedvei (kjørevei) – kulturminne

2

Område Volleberg – Kleppland

2.1

Registrerte kulturminner

Innenfor planområdet på strekningen Volleberg – Kleppland er det registrert svært mange
arkeologiske kulturminner, både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner,
totalt 19 kulturminner (se Tabell 2.1). Av disse blir 4 direkte berørt, hvorav 3 er automatisk
fredet. I tillegg er det tidligere fjernet et større antall automatisk fredete kulturminner i
området. På Monan ligger også Fornminneparken, som skal bevares og istandsettes.
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For samtlige automatisk fredete kulturminner som blir direkte berørt, må det sendes søknad
til Riksantikvaren/Fylkeskommunen om dispensasjon fra Kulturminneloven. Når slik
dispensasjon blir gitt, kreves det arkeologiske utgravninger for å dokumentere det som blir
fjernet. Kulturminner som ikke blir direkte berørt reguleres til hensynssone bevaring.
Det ble sjaktet på de dyrkede områdene ved Monan (med unntak av Fornminneparken),
Kleppland og gnr 73/46 ,73/26 helt nord i området. Det er gravd et stort antall sjakter av
varierende bredde og lengde, og det ble gjort funn av 8 lokaliteter
(bosetnings/aktivitetsområder), som alle er automatisk fredet. To på Monan (ID 217418 ID
217421) blir direkte berørt. Dette er bosetningsspor bestående av stolpehull og kokegroper
datert til førromersk jernalder (ca. år 500 f.Kr. til år 0). For disse må det søkes om
dispensasjon fra Kulturminneloven, og det medfører arkeologisk utgravning. De øvrige
bosetningsområdene på Kleppland blir ikke direkte berørt og blir regulert til hensynssone
bevaring.
Tabell 2.1: Kulturminner i delområde Volleberg-Kleppland

ID.nr

Navn

21741
9
21741
8
13342
9
21742
1
91346
15754
4
11381
9
11482
5
21836
4
21742
9
15755
5
21742
8
21743
0

Kulturminne

Status

Mikkelsberg

Oversikts
-kart fig.
1

Heller/bosetning

Monan

2

Bosetningsområde

Monan
fornminnepark
Monan

2

Gravminne

2

Kokegroplokalitet

Monan
fornminnepark
Kvenneplasse
n
Tinghelleren

2

Gravfelt

3

Mølleruiner

3

Heller/bosetning

Kleppland

3

Bosetning

Kleppland

3

Heller/bosetning

Smeddalen

4

Tinghauen

4

Kokegroplokalitet
med mer
Tradisjonslokalitet

Kleppland

4

Bosetningsområde

Kleppland

4

Bosetningsområde

Aut.
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet
Ikke
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet
Uavkla
rt
Aut.
fredet
Ikke
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet

Direkte
berørt
Ja
Ja
Nei
Ja

Reguleres
Nei, ark.
utgr.
Nei, ark.
utgr.
Ja

Nei

Nei, ark.
utgr.
Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja
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21743
1
15610
4
21743
2
22163
7
22162
9
22163
0

Kleppland

4

Gravminne

Kleppland

4

Minnesmerke

Kleppland

4

Bosetningsområde

Kleppland

4

Bosetningsområde

Mjunevollen

4

Heller/bosetning

Kleppland

4

Bosetningsområde

Aut.
fredet
Ikke
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet
Aut.
fredet

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Figur 2-1: Oversiktskart Volleberg-Monan. Kulturminner (R) merket med rød prikk er automatisk fredet. De som er
merket med hvit prikk er nyere tids kulturminner. De som er merket med grå prikk har uavklart status eller er
fjernet. Kulturminnene 103921 og 177594 er utenfor planområdet.
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Figur 2-2: Oversiktskart Monan. Kulturminner (R) merket med rød prikk er automatisk fredet. De som er merket
med hvit prikk er nyere tids kulturminner. De som er merket med grå prikk har uavklart status eller er fjernet.
Kulturminnene 114031, 113817 og 217426 er utenfor planområdet

Figur 2-3: Oversiktskart Fløybakken og østover. Kulturminner (R) merket med rød prikk er automatisk fredet. De
som er merket med hvit prikk er nyere tids kulturminner. De som er merket med grå prikk har uavklart status eller
er fjernet. Kulturminnene 217426 og 156105 er utenfor planområdet.
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Figur 2-4: Oversiktskart Kleppland. Kulturminner (R) merket rød prikk er automatisk fredet. De som er merket med
hvit prikk er nyere tids kulturminner. De som er merket med grå prikk har uavklart status eller er fjernet.
Kulturminnene 217426 og 156105 er utenfor planområdet.

2.2

Kulturminner som blir direkte berørt

Følgende automatisk fredete kulturminner blir direkte berørt: ID 217419 (heller/bosetning), ID
217418 (bosetningsområde), og ID 217421 (bosetningsområde). For disse må det søkes om
dispensasjon fra Kulturminneloven, og det vil bli arkeologisk utgravninger av disse
lokalitetene. I tillegg blir kulturminne ID 157544 Kvenneplassen direkte berørt. Dette er ruiner
av kvernhus fra nyere tid, som ikke blir arkeologisk utgravd.

2.3

Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

I alt 15 kulturminner ligger innenfor planområdet på strekningen Volleberg – Kleppland uten å
bli direkte berørt. Disse reguleres til hensynssone bevaring. Av disse er 12 automatisk fredet.
De reguleres til «Hensynssone fornminne (730)». Alle de automatisk fredete kulturminnene
reguleres med en sikkerhetssone på minst 5 m. To kulturminner er fra nyere tid (etter 1537)
og disse reguleres til «Hensynssone kulturminne». Ett kulturminne har uavklart status, og
reguleres også til «Hensynssone kulturminne».
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Tabell 2.2: Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

ID.nr

Navn

Kulturminne

Status

133429

Gravminne

113819

Monan
fornminnepark
Monan
fornminnepark
Tinghelleren

114825

KLeppland

Bosetningsområde

218364
217429

Kleppland
Smeddalen

Heller/bosetning
Bosetningsområde

157555
156104
217428

Tinghauen
Kleppland
Kleppland

Tradisjonslokalitet
Minnesmerke
Bosetningsområde

217430

Kleppland

Bosetningsområde

217431

Kleppland

Gravminne

217432

Kleppland

Bosetningsområde

221637

Kleppland

Bosetningsområde

221629

Mjunevollen

Heller/bosetning

221630

Kleppland

Bosetningsområde

Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Uavklart
Automatisk
fredet
Ikke fredet
Ikke fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet
Automatisk
fredet

91346

Gravfelt
Heller/bosetning

Reguleres til
Hensynsone:
fornminne
fornminne
fornminne
fornminne
kulturminne
fornminne
kulturminne
kulturminne
fornminne
fornminne
fornminne
fornminne
fornminne
fornminne
fornminne
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Figur 2-5: Detaljkart Monan. Fornminneparken reguleres til hensynssone bevaring fornminne.

Figur 2-6: Detaljkart Kleppland. Alle kulturminner merket med nummer reguleres til hensynssone.:
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Figur 2-7: Detaljkart området øst for Kleppland. Disse reguleres til hensynssone.

3

Område Kleppland – Vedderheia

3.1

Registrerte kulturminner

I dette området er det registrert 5 kulturminner, 4 fra nyere tid (yngre enn år 1537) og et
automatisk fredet (en heller). De nyere tids kulturminner har ingen vernestatus. De blir ikke
direkte berørt. De som ligger innenfor plangrensen reguleres til bevaring. Helleren (ID
221610) er automatisk fredet og en må søke Riksantikvaren/Fylkeskommunen om
dispensasjon fra Kulturminneloven. Når slik dispensasjon blir gitt, kreves det arkeologiske
utgravninger for å dokumentere det som blir fjernet.
Tabell 3.1: Kulturminner Kleppland - Vedderheia

ID.nr

Navn

Kulturminne

Status

157553 Graskjerrvann
Stem
Ikke fredet
146756 Krågetjønna
Fangstlokalitet
Ikke fredet
157550 Skomagerkniben Tradisjonslokalitet Ikke fredet
221611 Lunde østre
221610 Stemvann

Tuft
Heller/bosetning

Direkte
berørt
Nei
Nei
Nei

Ikke fredet Nei
Automatisk Ja
fredet

Reguleres
ja
ja
ja
ja
Nei, ark.
utgr.
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Figur 3-1: Oversiktskart. Kulturminner (R) merket med hvit prikk er nyere tids kulturminner. Rød prikk er
automatisk fredet kulturminne. Tre av kulturminnene er utenfor planområdet.

3.2

Kulturminner som blir direkte berørt

Følgende automatisk fredet kulturminne blir direkte berørt: ID 221610 (heller/bosetning). For
denne må det søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven, og det vil bli arkeologisk
utgravning av denne lokaliteten.

3.3

Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

I alt 4 kulturminner ligger innenfor planområdet på strekningen Kleppland - Vedderheia uten
å bli direkte berørt. Disse reguleres til hensynssone bevaring. Ingen av disse er automatisk
fredet. De reguleres til «Hensynssone fornminne (730)».
Tabell 3.2: Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

ID.nr

Navn

157553 Graskjerrvann

Kulturminne
Stem

Status

Ikke
fredet
146756 Krågetjønna
Fangstlokalitet
Ikke
fredet
157550 Skomagerkniben Tradisjonslokalitet Ikke
fredet
221611 Lunde østre
Tuft
Ikke
fredet

Reguleres til
hensynssone
kulturminne
kulturminne
kulturminne
kulturminne
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Figur 3-2: Detaljkart Graskjerrvann

Figur 3-3: Detaljkart Skomakerkniben
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Figur 3-4: Detaljkart Tuft

4

Område Vedderheia – Lohnelier

4.1

Registrerte kulturminner

Innenfor dette området er det registrert to kulturminner, begge fra nyere tid. Det ene går tapt
(en tuft etter en husmannsplass) og det andre (Vassbotn brygge) blir regulert til hensynssone
bevaring kulturminne.
Tabell 4.1: Kulturminner registrert på strekningen Vedderheia - Lohnelier

Id.nr
179104
221614

Navn
Vassbotn
Lone

Kulturminne
Brygge/vei
Tuft

Status
Ikke fredet
Ikke fredet

Direkte berørt
Nei
Ja

Reguleres
Ja
Går tapt
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Figur 4-1: Oversiktskart Tverråna. Øvrige kulturminner (uten nummer) blir ikke berørt.

4.2

Kulturminner som blir direkte berørt

Følgende kulturminne blir direkte berørt: ID 221614 (tuft). Denne blir ikke utgravd
arkeologisk.

4.3

Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

Kun ett kulturminne ligger innenfor planområdet på strekningen Vedderheia - Lohnelier uten
å bli direkte berørt. Det er ID 179104 (vei/brygge). Denne reguleres til hensynssone
bevaring.
Tabell 4.2: Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

Id.nr

Navn

Kulturminne

Status

179104

Vassbotn

Brygge/vei

Ikke fredet

Reguleres til
hensynssone
kulturminne
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Figur 4-2: Detaljkart Vassbotn brygge og vei

5

Område Lohnelier – Holmen

5.1

Registrerte kulturminner

På denne strekningen er det innenfor planområdet registrert 4 kulturminner. Av disse er kun
ett automatisk fredet. Alle blir direkte berørt (ID nr. 175154, 175277, 174127, og
175155/140773, 175161, 174162). Sistnevnte er Vestlandske hovedvei, som går gjennom
dette området, og er godt bevart fra Lindelia, via Holmen, og vestover mot Døle bru.
Strekningen er markert i Askeladden med flere nummer, da ulike strekninger har ulikt
nummer. Deler av denne historiske veien blir berørt av den nye E39 traseen. Den ble anlagt i
perioden 1794-1807, og var i bruk til 1919. Deler av strekningen reguleres til hensynssone
bevaring og for de strekninger som går tapt, opprettes ny trase.
For det automatisk fredete kulturminnet som blir direkte berørt, må det sendes søknad til
Riksantikvaren/Fylkeskommunen om dispensasjon fra Kulturminneloven. Når slik
dispensasjon blir gitt, kreves det arkeologiske utgravninger for å dokumentere det som blir
fjernet. Kulturminner som ikke blir direkte berørt reguleres til hensynssone bevaring.
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Tabell 5.1: Registrerte kulturminner Lindelia - Holmen

ID.nr

Navn

175154

Gamle
Lonebrokka
175155, Vestlandske
140773, hovedvei
175161,
174162
175277 Lindelia
174127 Holmen

Kulturminne

Status

Reguleres

Ikke fredet

Direkte
berørt
Ja, går tapt

Kjørevei fra 1794
Kjørevei fra 1794

Ikke fredet

Ja, delvis

Delvis

Bosetningsområde
Heller/bosetning

Ikke fredet Ja, går tapt
Automatisk Ja,
fredet
utgraves

Nei

Nei
Nei

Figur 5-1: Oversiktskart. Kulturminner (R) merket rød prikk er automatisk fredet. De som er merket med hvit prikk
er nyere tids kulturminner. Vestlandske hovedvei markert som blå strek.

5.2

Kulturminner som blir direkte berørt

Følgende kulturminner blir direkte berørt: ID 175154 (kjørevei), ID 175155 (Vestlandske
hovedvei), ID 175277 (bosetningsområde) og ID 174127 (heller/bosetning). Den sistnevnte
er automatisk fredet, og det må det søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven, og det vil
bli arkeologisk utgravning av denne lokaliteten.

5.3

Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

Deler av strekningen Vestlandske hovedvei vil gå tapt, men disse bli omlagt. Strekninger
som ikke blir berørt reguleres til hensynssone bevaring.
Tabell 5.2: Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

ID.nr

Navn

175155, Vestlandske
140773, hovedvei
175161,
174162

Kulturminne

Status

Kjørevei fra 1794

Ikke fredet

Reguleres til
hensynssone
kulturminne
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6

Område Trysfjorden – Mjåvann

6.1

Registrerte kulturminner

Innenfor dette området er det registrert 9 kulturminner. Av disse er tre automatisk fredet.
Vestlandske hovedvei, som går gjennom dette området, er godt bevart fra Ospedalen og til
Mjåvann og Døle bru. Deler av denne historiske veien blir berørt av den nye E39 traseen.
Den ble anlagt i perioden 1794-1807, og var i bruk til 1919. Deler av strekningen reguleres til
hensynssone bevaring og for de strekninger som går tapt, opprettes ny trase.
For de automatisk fredete kulturminner som blir direkte berørt, må det sendes søknad til
Riksantikvaren/Fylkeskommunen om dispensasjon fra Kulturminneloven. Når slik
dispensasjon blir gitt, kreves det arkeologiske utgravninger for å dokumentere det som blir
fjernet. Kulturminner som ikke blir direkte berørt reguleres til hensynssone bevaring.
Tabell 6.1: Registrerte kulturminner Trysfjorden - Mjåvann

ID.nr

Navn

Kulturminne

174147

Skiftebekkbukta

Steinalderlokalitet

174150

Ospedalen

Heller/bosetning

174153

Ospedalen

Heller/bosetning

Status

175161, Vestlandske
175162 hovedvei
176899 Hvermannsrau

Kjørevei fra 1794

Direkte
berørt
Automatisk Ja,
fredet
utgraves
Automatisk Ja,
fredet
utgraves
Automatisk Ja,
fredet
utgraves
Ikke fredet Ja, delvis

Tradisjonslokalitet

Ikke fredet

176898

Dyrdalen

Husmannsplass

Ikke fredet

176893

Dyrdalen

Jordeplekjeller

Ikke fredet

176895

Dyrdalen

Uthustuft

Ikke fredet

175319

Suvand

Kulturlandskapsområde Ikke fredet

Ja, går
tapt
Ja, går
tapt
Ja, går
tapt
Ja, går
tapt
Ja, delvis

Reguleres

Nei

Nei
Nei
Nei
Ja, delvis

Nei
Nei
Nei
Nei
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Figur 6-1: Oversiktskart. Kulturminner (R) merket rød prikk er automatisk fredet. De som er merket med hvit prikk
er nyere tids kulturminner.

Figur 6-2: Oversiktskart. Kulturminner (R) merket rød prikk er automatisk fredet. Denne er utenfor planområdet.
De som er merket med hvit prikk er nyere tids kulturminner.
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Figur 6-3: Oversiktskart. Kulturminner (R) merket med hvit prikk er nyere tids kulturminner.

6.2

Kulturminner som blir direkte berørt

Følgende automatisk fredet kulturminne blir direkte berørt: ID 174147 (steinalderbosetning),
ID 174150 (heller/bosetning), ID 174153 (heller/bosetning), 175161/175162 (Vestlandske
hovedvei), ID 176899 (tradisjonslokalitet), ID 176898 (husmannsplass), ID 176893
(jordeplekjeller), ID 176895 (tuft) og ID 175319 (kulturlandskapsområde). For de tre første
må det søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven, og det vil bli arkeologisk utgravning av
denne lokaliteten.

6.3

Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring

Ingen kulturminner på denne strekningen er uberørt, men enkelte kortere strekninger av
Vestlandske hovedvei blir muligens bevart, og disse reguleres til hensynssone bevaring.
Tabell 6.2: Kulturminner som reguleres til hensynssone bevaring.

ID.nr

Navn

175161, Vestlandske
175162 hovedvei

Kulturminne

Status

Kjørevei fra 1794

Ikke fredet

Reguleres til
hensynssone
kulturminne
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7

Kilder

Riksantikvarens database Askeladden.
Vest-Agder fylkeskommune: Arkeologiske registeringer - E39 Søgne øst - Mandal øst.
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Forord
Nye Veier har vært førende for arbeidet med YM planen. Nye Veier er et fullt ut
statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og
vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge
til hovedveier i utlandet. Nye Veier vil være en effektiv byggherreorganisasjon, med
et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre
hovedveier. Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi
innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport. Nye Veier ønsker å
gjennomføre alle sine prosjekter på en miljømessig forsvarlig måte.
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Oppsummering
Dette dokumentet er bygd opp etter Nye Veiers prosedyre for YM-plan og er tilpasset
behov og arbeidsprosess i Nye Veier. YM-planen skal i dette tilfellet være et vedlegg
til reguleringsplanen E39 Kristiansand vest-Mandal øst, og skal gi en oversikt over
miljømessige utfordringer i prosjektet og vise hvordan disse skal løses.

1. Organisering av veiprosjektet
1.1 Byggherre Nye Veier
Prosjekteier:

Nye Veier

Rådgiver Planprosesser:

Jon Terje Ekeland

Hovedbyggeleder:

xxx

Kontrollingeniør

xxx

YM-koordinator:

Tomas Andersen

Teknisk byggeleder veg/tunnel: xxx
HMS-koordinator
planleggingsfasen

xxx

HMS-koordinator byggefasen

Hovedbyggeleder

1.2 Totalentreprenør
Xxxx

1.3 Distribusjon og ajourføring
Nye Veier har ansvar for utarbeidelse av foreliggende versjon av YM-planen og
distribusjon av denne i reguleringsplanfasen. I anleggsfasen får hovedentreprenør
ansvaret for oppfølging ajourføring, oppdatering og distribusjon av YM-planen. Alle
parter som blir involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde i fra om forhold
som ikke er i overensbestemmelse med planen, eller som bør behandles og
innlemmes i planen.
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Når anleggsarbeidet går mot slutten, skal YM-planen revideres til en miljøplan for
driftsperioden. Den reviderte miljøplanen skal særlig legge vekt på rutiner og
prosedyrer som skal videreføres etter anleggsslutt eller nye rutiner som skal innføres.
Dette kan gjelde:





Overvåking av vannresipienter (videreføring av etablerte overvåkingsprogram).
Kontroll og overvåking av utslipp fra sedimentasjonsbasseng.
Kontroll og overvåking av renseanlegg for tunnelvaskevann.
Drifts- og vedlikeholdsplan for renseanlegg/-dammer.

Distribusjonsliste:

Ajourføring:

Signaturer:
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1.4 Forankring av YM-planen
Denne YM-planen er forankret i Prosedyre for Ytre miljø versjon 1.0, utarbeidet av
Nye Veier.
Prosedyren er under utvikling og gir generelle føringer for hvordan NyeVeier skal
ivareta sine forpliktelser for ytre miljø i utbyggingsprosjekter, samt for drift og
vedlikehold. Forhold rundt akutt forurensning skal dekkes av prosedyre for
beredskap, men forebyggende tiltak mot akutt forurensning er også et tema i YM
planen
Nye Veier ønsker å være framtidsrettet og vil fokusere på bærekraftige og «grønne»
løsninger på de miljøutfordringer utbygging, og senere drift og vedlikehold, gir.
Hovedprinsipper for arbeid med ytre miljø og YM planer i regi av Nye Veier:













Alle prosjekter i Nye Veiers regi skal ha en godkjent reguleringsplan med
konsekvensutredning etter håndbok V712 (konsekvensutredninger).
Alle miljødata, nye og eksisterende importeres i Nye Veiers GIS database.
YM-plan skal foreligge før det utarbeides konkurransegrunnlag for
utbyggingsfasen.
YM-plan skal reflektere de miljøkrav som er stilt av forvaltningsmyndighetene,
gjeldende lovverk og gitte retningslinjer generelt.
YM-planen oppdateres ved behov underveis gjennom utbyggingsfasen av
totalentreprenør.
Totalentreprenør skal etterleve YM-planen uten avvik.
Under planleggingen, evt. tidlig i utbyggingsfase, skal det utarbeides en
tentativ YM-plan for drift og vedlikehold.
Kontakt med relevante miljømyndigheter, d.v.s. Fylkesmannens
miljøvernavdeling og kommunens miljøansvarlige, skal etableres før oppstart
av planarbeidet.
Plan for bruk av hugget tømmer skal utarbeides. Taksering av hugget volum
skal utarbeides og dette skal gå inn i prosjektets klimaregnskap.
Konkurransegrunnlaget skal spesifisere at det skal opparbeides miljøregnskap
for prosjektet samt at det skal dokumenteres valg av materialer med lavt CO2
avtrykk og begrunnes der dette ikke er gjort.
Det skal utarbeides en miljørisikoanalyse (f.eks. etter SVVs metode) som
omfatter hendelser som kan påvirke ytre miljø faktorer negativt.
Det skal etableres et miljøregnskap og et klimaregnskap for alle prosjekter i
NyeVeier.

En rekke lover har gitt føringer for arbeidet med ytre miljø i planprosjektet:
Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold, 2009) har som
formål å ta vare på naturen gjennom bærekraftig bruk og vern. Den stiller krav om
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at miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i størst mulig grad skal benyttes for å
begrense eller unngå skader på naturmiljø, herunder spredning av uønskede arter.
Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt, 1981) krever at viltet og dets leveområder
bevares og at det tas hensyn slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.
Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992) og forskrift
om fysiske tiltak i vassdrag, forbyr å iverksette fysiske tiltak som kan endre
produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer, uten tillatelse fra
fylkesmannen eller fylkeskommunen. Bestemmelsene gjelder ikke hvis tiltaket krever
tillatelse etter vannressursloven.
Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann, 2000) og vannforskriften stiller
krav om god miljøtilstand i vannressursene, og at prosjektet ikke skal forringe
mulighetene til å oppnå god miljøtilstand.
Forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og avfall, 1981) gir krav og
føringer med hensyn til støy, luftforurensning samt bruk og håndtering av
miljøskadelige produkter.
Produktkontrollloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester,
1976) gir krav og føringer når det gjelder bruk og håndtering av miljøskadelige
produkter.
I dette prosjektet har det vært tett kontakt med Kristiansand, Søgne, Mandal og
Songdalen kommuner. Flere av synspunktene fra kommunene på miljøvirkninger har
vært hensyntatt i planprosessen. Det har også vært uforpliktense møter og annen
kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Mattilsynet, Fylkeskonservatoren og
NVE.

1.5 Bakgrunnsdokumentasjon
Dokumentet er basert på følgende hovedkilder:




Konsekvensutredninger fra kommunedelplan fasen
Plankart for reguleringsplan
Fagrapporter
- Overvåkingsplan for vannresipienter
- Støyrapport
- Naturmangfold
- Kulvert Dåsåna – fiskefaglig vurdering.
- Deponirapport
- Akvatiske undersøkelser – foreløpige vurderinger
- Terrateknikk undersøkelse 12 – 2015 (vassdragsproblematikk og
faunapassasjer).
- Partikkelspredning i Rossevann
- Biofokus, oppdatert biologisk kartlegging av utvalgte lokaliteter 2017
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1.6 Andre systemer for ivaretagelse av ytre miljø
Det vil normalt kreves:
- konsesjon etter forurensningsloven både i anleggsfasen og driftsfasen for større
anleggsarbeid.
- krav om tiltaksovervåkning etter Vanndirektivet.
- tillatelse fra NVE til større fysiske tiltak i vassdrag.

Spesielle forhold som inntrer underveis i prosjektet kan gjøre det aktuelt med
søknader også etter andre bestemmelser.
For øvrig skal entreprenør ha egne systemer og kompetent personell for å sikre at
det ikke skjer negative påvirkninger av miljøet i anleggsfasen, samt at krav i YMplanen ivaretas.
Kvalitetsplan og SHA-plan for byggefasen er andre systemer som skal sikre
ivaretakelse av miljøet.

1.7 Ansvar for gjennomføring av YM-planen
Nye Veier som byggherre er sammen med entreprenør ansvarlig for at tiltak for å
sikre miljøet blir gjennomført.

2. Beskrivelse av prosjektet
2.1 Bakgrunn og mål for prosjektet
Prosjektet består av 2 parseller: Søgne øst- Mandal øst og Kristiansand vest – Søgne
øst. Fram til utpå høsten 2016 ble parsellene planlagt hver for seg. I sluttfasen for
arbeidet med reguleringsplan for den østligste parsellen har imidlertid Nye Veier
besluttet å slå sammen E39-parsellene når det gjelder en rekke fagrapporter. Dette
gjelder bl.a. YM-plan og plan for overvåking av vannforekomster. Nye Veier tar sikte
på å bygge ut de 2 parsellene som 1 entreprise. Derfor har det vært hensiktsmessig
å samordne mest mulig av plan- og utredningsarbeidet.
1. Parsellen Søgne øst – Mandal øst
Regulering og prosjektering av E39 Søgne øst – Mandal Øst inngår som en del av det
vedtatte konseptet i konseptvalgutredningen (midtrekkverkskonseptet) for E39
Søgne – Ålgård. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med
konsekvensutredning for strekningen ny E39 på strekningen Volleberg – Døle Bru,
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vedtatt i Søgne kommunestyre og Mandal kommunestyre 18.06.15. Det er denne
samme strekningen som nå har skiftet navn til E39 Søgne Øst – Mandal Øst i
arbeidet med reguleringsplan.
Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne - Ålgård har følgende overordnede
samfunnsmål:

I 2040 skal transportetterspørselen mellom Søgne og Ålgård håndteres
effektivt og forutsigbart, og med vesentlig færre alvorlige ulykker enn i dag.
Med utgangspunkt i samfunnsmålet og brukernes behov, er det definert følgende
effektmål for KVU E39 Søgne Ålgård:

Reisetiden for lette kjøretøy skal reduseres med minst 25 prosent.
Beregnet nytte for godstransport skal være minst 1 milliard kroner (nåverdi).
Transporten skal være forutsigbar. Alle vanskelige bakker skal få
vegnormalstandard
 Tiltak på veg skal bidra til at forventet antall drepte reduseres med 20 prosent
i forhold til i dag.




Kommunedelplanen for ny E39 Volleberg – Døle bru har følgende samfunnsmål:

Valg av løsning må gi en god effekt for gjennomgangstrafikken, men også en
effektiv tilknytning til E39 for beboere og næringsliv i Søgne. Veg- og
transportløsningen skal totalt sett bidra til et bedre nærmiljø for Søgnes
innbyggere. Valg av løsning skal legge til rette for kommunens ønskede
utvikling i nærområdet til både dagens og fremtidig trasé for E39, i henhold til
de statlige retningslinjer som foreligger. Valg av løsning må gi et godt vegnett
med god trafikksikkerhet for alle trafikkantgrupper.
Planprogrammet for KDP E39 Volleberg – Døle bru gir denne listen over effektmål for
prosjektet:

•

Redusert kjøretid og avstandskostnader på strekningen Volleberg – Døle bru

•

Ingen møteulykker

•

Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold

•

God framkommelighet for kollektivtrafikken

•

Trafikkseparering med gode kryss- og vegløsninger, planfrie kryssinger for
gående og syklende, samt redusert konflikt mellom de ulike reisetyper
(gjennomgangstrafikken, handlereiser mellom bolig og kjøpesenter).

•

Antall støyutsatte boliger skal reduseres

Reguleringsplanen utarbeides med den hensikt å oppfylle de overordnede målene for
strekningen. I brev og utlysning av oppstartsvarselet for reguleringsplanen for E39
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Søgne Øst – Mandal Øst er det oppgitt at hovedmålene med tiltakene som planlegges
er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

2. Parsellen Kristiansand vest – Søgne øst
Parallelt med avslutning av planarbeidet for parsellen E39 Søgne øst – Mandal øst
arbeides det med reguleringsplan for naboparsellen i øst, dvs. Kristiansand vestSøgne øst. Foreliggende YM-plan omfatter begge parsellene.
I varsel om oppstart for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst heter det at:

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bygging av ny firefelts
motorvei på strekningen, i tillegg til ny adkomstvei til Mjåvann industriområde.
Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med
konsekvensutredning for strekningen E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg, vedtatt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 26.2.2016.
Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger
§ 4 fjerde ledd konkludert med at planarbeidet ikke utløser
konsekvensutredningsplikt for ny adkomstvei til Mjåvann industriområde.
Begrunnelsen er at planarbeidet i det vesentligste er i samsvar med overordnende
planer.

Felles for de 2 parsellene:
Ny E39 Fra Grauthelleren i Kristiansand til Døle bru i Mandal er en viktig del av
planen om å lage ny 4-felt motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Planområdet
strekker seg øst-vest over en strekning på ca 17 km i luftlinje. I øst er planområdet
preget av næringsområder og bebyggelse i nord og friluftsområder i sør. Vestlige
deler av planområdet er dominert av Trysfjorden og det skogkledte kystlandskapet
som omkranser denne. I denne delen av planområdet er det spredt boligbebyggelse i
et landskap der naturelementene dominerer.
Formålet med prosjektet er å oppnå en tilfredsstillende veistandard på de 2
delstrekningene mellom Grauthelleren og Døle bru. Eksisterende E39 har hverken
vegbredder, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense som tilfredsstiller
dagens krav. Dagens trafikk skaper periodevis miljø- og trafikksikkerhetsproblemer
langs strekningen. Uten tiltak forventes problemene å øke i takt med prognostisert
betydelig trafikkvekst.
Nye Veier har etter sin overtakelse av planoppdraget lansert Kristiansand – Vigeland
som første delstrekning av Kristiansand – Sandnes. Reguleringsplanene har dermed
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strekninger under planlegging både mot øst og vest som de må sees i sammenheng
med.

Figur 1: Oversiktstegning som viser utstrekningen av planområdet for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst

Figur 2: Oversiktstegning som viser foreslått ny E39 med rød linje for parsellen Søgne øst – Mandal øst

2.2 Hensikten med YM planen
YM-planen er det sentrale dokumentet for ivaretakelsen av miljøverdier i prosjektet
og denne planen skal :










Videreføre føringer som er vedtatt i tidligere planfaser.
Konkretisere hvordan ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under
utbyggingen, og på en slik måte bidra til minst mulig ulempe for omgivelsene
og de som er berørte av tiltaket.
Bidra til dokumentasjon i forhold til oppfølging og kontroll fra
fagmyndighetene.
Være et styringsredskap for byggherre gjennom prosjektets ulike faser.
Dokumentere miljøvurderinger i prosjektet.
Være premissgiver for videre detaljprosjektering utført av totalentreprenør.
Begrunne korrigerende eller avbøtende tiltak for å ivareta miljøhensyn.
Være en premiss for konkurransegrunnlag med hensyn på gjennomføring av
anleggsarbeidene.
Gi grunnlag for evaluering av hvor vellykket prosjektet har vært til å ivareta
miljøhensyn.
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2.3 Hovedtema som reguleres av YM planen
Støy omfatter lokal støyforurensning innenfor prosjektets influensområde.
Vibrasjon omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde.
Luftforurensning omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av
veganlegg og utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg. Global
luftforurensning defineres som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional
luftforurensning defineres som hovedsakelig stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig
nitrogenoksider, NOx) mens lokal luftforurensning defineres som stoffer som påvirker
menneskers helse og trivsel (hovedsakelig svevestøv (PM10) og (NO2).
Forurensing av jord og vann omfatter beskyttelse av vannforekomster
(grunnvann, innsjøer, bekker elver, våtmarker, myrer, etc.) og grunn
(løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking eller flytting av
forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer (flora,
fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig
bruk. Vurderinger knyttet til plassering av rense og sedimentasjonsbassenger,
kjemikaliebruk, behov for siltgardin i vann og innsjøer og prøvetaking og overvåking
av vassdrag og våtmarksområder samt prøvetaking av brønner og borehull for
drikkevann er eksempler på vurderinger som går inn under dette temaet.
Landskapsbilde, inkludert plassering og utforming av massedeponier,
omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette
bylandskapet til det åpne naturlandskapet. Tema landskapsbilde omfatter de visuelle
forholdene knyttet til utforming av veianlegg med massedeponier og ivaretakelsen av
kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv og støytiltak.
Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle
aldersgrupper til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra
bebyggelse. Områdene kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og
ubebygde naturområder. Skoler, idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes
av denne gruppen.
Naturmiljø/verneområder omfatter det biologiske mangfoldet samt
leveområdene til organismene. Temaet omfatter mangfoldet av gener, arter og
økosystem. Ivaretakelse av viktige naturverdier som naturtypelokaliteter, viktige
myrområder, kantvegetasjon mot vassdrag og gode vanngjennomløp som ivaretar
fiskens oppgang, er alle eksempler knyttet til dette temaet.
Kulturmiljø/kulturminner/arkeologiske funn omfatter kulturminner som har en
juridisk status og/eller kjente/identifiserte kulturminner som er gitt en verdi.
Energiforbruk og klimagassutslipp omfatter bruk av energi både fra fossile og
fornybare kilder. Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte
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energibruk gjennom produkter som brukes i utbygging, vedlikehold og drift. Negative
effekter fra bruk av fossil energi omtales i energibruk (dette temaet) og i tema
luftforurensing (klimagassutslipp).
Materialvalg og avfallshåndtering omfatter alle typer materialer som skal brukes
i prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for eksempel kjemikalier, materialer i
støyskjermer, bruer, tunneler, vegetasjon langs veg. Det gjelder også ekskludering
av bruk av visse materialer som f.eks. tropisk tømmer, kvikksølv, PCB, asbest osv.
Krav om kildesortering, ressursregnskap og krav til håndtering av forurensede
masser, som eksempelvis bunnrenskmasser og grøfteslam fra tunnel faller inn under
dette temaet.
Risikovurdering
Miljørisiko er innarbeidet i de generelle ROS-analysene som er utarbeidet for de 2
veiparsellene. ROS-analysene foreligger som separate dokument. Løsning av
miljørisikomomentene er innarbeidet i forslag til tiltak. Siden Rossevann er
drikkevannskilde er det utarbeidet en egen risikoanalyse som heter «Risikovurdering
forurensning av Rossevann».

3. Miljøfaglige kvalitetskrav
Plan for ytre miljø bygger på Nye Veier sin prosedyre for ytre miljø samt alle
relevante, gjeldende lover, forskrifter, krav og forutsetninger som er nedfelt i
reguleringsplaner for prosjektet.
De miljøfaglige kvalitetskrav er identifisert innledningsvis for hvert fagfelt i kap. 4.2
Permanente løsninger og tiltak, se nedenfor.

4. Tiltak
4.1

Mangler ved inngående plangrunnlag

Generelt vurderes grunnlaget for reguleringsplanfasen som overveiende godt. Det er
gjennomført grundige kartlegginger av de biologiske verdiene i planområdet i
forbindelse med kommunedelplan med konsekvensutredning. Et unntak er risikoen
for å påtreffe og spre svartelistearter under anleggsarbeidene.
Det er utført supplerende feltregistreringer av naturmiljø i områder som var
mangelfullt undersøkt i KU-fasen. Bl.a. er det gjennomført undersøkelser av
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bunndyrsfauna og bunnsedimenter i områder som kan bli fylt ut. Det er også
gjennomført el-fiske i Søgneelva, Hellersdalsbekken, Dåsåna og Mjåvatn. I tillegg er
det gjennomført en kartlegging av utvalgte naturtypeloikaliteter på den vestre
delstrekningen i april 2017.

4.2

Permanente løsninger og tiltak
A. Støy og vibrasjoner

Det utarbeides separate støyrapporter for de to delstrekningene. I rapportene blir det
anvist hvor det er behov for tiltak.
Krav til ferdig veianlegg:

Utendørs støynivå
Tabell 1: T-1442/2012 Tabell 3: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende
lydtrykknivå.

Støykilde

Vei

Støynivå på
Støynivå utenfor
uteoppholdsareal soverom, natt kl.
23-07
og utenfor
vinduer til rom
med støyfølsomt
bruksformål.
Lden = 55 dB

L5AF = 70 dB

Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål.
For utendørs støykrav fra tekniske installasjoner til drift av veianlegget som f.eks.
tunellvifter, trafostasjoner, pumper o.l. vises det til støykrav i NS 8175:2012 tabell 5.
Tabell 2: T-1442/2012 tabell 2. Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og
stille områder. (Grenser for maksimalnivå gjelder her skytebaner, motorsport etc. og er tatt ut av tabellen under)

Områdekategori

Anbefalt støygrense, ekvivalent
støynivå
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Byparker, kirkegårder og friområder i
tettbygd strøk

Se retningslinjens tabell 3, for
uteoppholdsareal

Stille områder og større
sammenhengende grønnstruktur i
tettsteder.

Lden = 50 dB

Stilleområder, nærfriluftsområder og
bymark utenfor by/tettsted

Lden = 40 dB

Innendørs støynivå
Byggteknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven (TEK), gir funksjonskrav med
hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. I veiledningen til forskriften er det angitt at
klasse C i Norsk Standard, NS 8175) anses tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriften.
For bygningstyper som ikke er omtalt i NS 8175, er det ikke krav til innendørs støy.

Tabell 3: NS 8175:2012 Tabell 4. Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder.

Målestørrelse

Lydklasse C

I oppholds- og
soverom fra
utendørs lydkilder.

Lp,A,24h

30 dB

I soverom fra
utendørs lydkilder

Lp,AF,max natt, kl.
23-07

45 dB*

Type
brukerområde

*Krav til maksimalt lydtrykknivå gjelder steder med stor trafikk om natten, ti
hendelser eller flere som overskrider grenseverdien, ikke enkelthendelser.
For innendørs støykrav fra tekniske installasjoner til drift av veianlegget som f.eks.
tunellvifter, trafostasjoner, pumper o.l. vises det til støykrav i NS 8175:2012 tabell 3.
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Krav til anleggsperioden:
Tabell 4: T-1442/2012 Tabell 4: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle
grenser gjelder ekvivalent støynivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyømfintlig
bruksformål. Støygrensene for dag og kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 uker, se T1442/2012 tabell 6.

Bygningstype

Boliger,
fritidsboliger,
sykehus,
institusjoner

Støykrav på
dagtid (LpAeq12h07
– 19)

65

Skole, barnehage

Støykrav på
kveld (LpAeq4h19–
23) eller søn/helligdag
(LpAeq16h07–23)

Støykrav på natt
(LpAeq8h23 – 07)

60

45

60 i brukstid

Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensen for
ekvivalentnivå med mer enn 15 dB.
Tabell 5: T-1442/2012 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele
uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra Tabell 4 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn 6 uker

Anleggsperiodens eller driftsfasens
lengde

Grenseverdiene for dag og kveld i
Tabell 4 skjerpes med

Fra 0 til og med 6 uker

0 dB

Fra 7 uker til og med 6 måneder

3 dB

Mer enn 6 måneder

5dB

Problembeskrivelse og risikovurdering
For den vestlige parsellen (Søgne øst – Mandal øst) vil støy fra anleggsarbeidet
særlig berøre områdene nær Monan, Vedderheia, Krogan, Lohneveien, Lohnelier
industriområde og langs Trysfjorden. Boliger ved Klepland og enkelte boliger langs
Repstadveien kan også bli berørt i perioder av anleggsfasen.
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Langs den østlige parsellen (Kristiansand vest – Søgne øst) er det særlig boliger ved
Breimyr, Rosseland og Volleberg som kan bli utsatt for støy i anleggsperioden. Særlig
i områdene nær tunnelpåhugg og massedeponier (midlertidige og permanente) må
det forventes betydelig støy i anleggsfasen.
Konkurransegrunnlaget skal stille krav om at entreprenør utarbeider en støyprognose
for bygge- og anleggsstøy, inkludert drift ved massedeponiene, med plan for
oppfølging og kontroll av støykrav. Det skal lages en plan for varsling av spesielt
støyende arbeider, håndtering av støyklager, overskridelser av støygrenser og
avbøtende tiltak.
Vibrasjoner:
NS 8176 legges til grunn for vibrasjoner fra anlegget, både i driftsfasen og
anleggsfasen. Vegdirektoratet anbefaler at vibrasjoner fra ny veg ikke skal overskride
0,3 mm/s (klasse C) for driftsfasen.
For anleggsperioden anbefales at vibrasjoner ikke overskrider vw,95 = 0,6 med
mm/s (klasse D). Dette er en «komfortverdi» som er langt lavere enn grenseverdien
for materielle skader. Mulige vibrasjonsskader vil særlig være aktuelle som følge
av tunnelarbeidene og ved etablering av bruer, men også sprengningsarbeider i linja
kan medføre vibrasjonsskader på boliger eller andre byggkonstruksjoner. Det må
derfor gjennomføres risikovurderinger og tilstandsregistreringer for hele planområdet
før prosjekteringsarbeidet starter opp.

Tiltaksplan for støy og vibrasjoner

Veitrafikkstøy
Tiltak
Reguleringsplan

Totalentreprise

Oppfølging
Støysituasjonen for boliger langs veganlegget skal
kartlegges/beskrives i en egen støyrapport til
reguleringsplanen. Støy skal også presenteres som
støysoner. Nødvendige støytiltak langs veganlegget
(støyskjermer og støyvoller langs vei) inngår som en del
av reguleringsplanen.
Veiledende grenseverdier for støy fra T-1442-2012
gjøres juridisk bindende i reguleringsbestemmelser.
I forbindelse med totalentreprise for veganlegget skal
boliger utredes med støyberegninger av innendørs
støynivå samt en vurdering av støy på boligenes
uteområde. Dette arbeidet krever normalt befaring av
enkeltboliger og eiendommer.
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Støyreduserende tiltak bør som hovedregel være utført
seinest samtidig med at ny virksomhet eller utvidelse av
eksisterende virksomhet er ferdigstilt. Om mulig bør
støytiltak utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får effekt
også mot anleggsstøy.

Bygge- og anleggsstøy
Tiltak
Støyprognose

Handlingsplan

Varsling

Vibrasjoner

Oppfølging
Totalentreprenør skal utarbeide støyprognose i
forkant av anleggsarbeidet. Støyprognosen skal avklare
behov for midlertidige eller faste avbøtende støytiltak
og evt. begrensninger i drift. Både anleggsarbeid langs
trasé og drift ved massedeponi må støyvurderes.
Totalentreprenør skal utarbeide en handlingsplan for
håndtering av bygge- og anleggsstøy. (Informasjon,
varsling, oppfølging/kontroll av støy, håndtering av
klager, loggføring av klager og en plan for evt.
avbøtende støytiltak)
Totalentreprenør skal avklare med
kommune/kommunelege ved behov for støyende
nattarbeid.
Berørte beboere skal varsles minst 2 uker i forveien.
Støygrensen for natt LpAeq8h 23 – 07 =45 dB kan da heves
med 5 dB for arbeider inntil 2 uker og 10 dB for
arbeider mindre enn én uke. Dersom støygrense for
natt overskrides med 15 dB eller mer skal det tilbys
alternativ overnatting for berørte beboere.
Totalentreprenør skal gjøre risikovurdering mhp
vibrasjoner og rystelser fra bygge- og anleggsarbeidet.
I den grad risikovurderingen tilsier det skal
totalentreprenør utføre
tilstandsregistreringer/dokumentasjon av bygninger
langs nytt veianlegg og midlertidige
anleggsveier/områder. Ansvaret for å gjennomføre
registreringer i tilstrekkelig omfang ligger på
totalentreprenør.

B. Luftforurensning
Det utarbeides separate rapporter om luftforurensning hvor mulige tiltak blir
beskrevet.
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Krav
Som veileder til kommunens arealplanlegging har Klima- og miljødepartementet
vedtatt Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (Klimaog miljødepartementet, 2012), etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven, 2008). T-1520 inneholder statlige anbefalinger for
håndtering av luftkvalitet i kommunenes arealplanlegging, med hensikt å forebygge
og redusere helseskadelige effekter av luftforurensning. T-1520 skal legges til grunn
når ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i luftforurensning skal etableres
Lokal luftkvalitet vurderes i T-1520 ut fra konsentrasjonen av PM10 og NO2, og
områder hvor konsentrasjonene er høyere er grensene i retningslinjen klassifiseres
som gul eller rød sone. Nedre grenser for gul og rød sone er gitt i Tabell 2.
Tabell 2. Grenser for svevestøv og NO2 som brukes i vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. Bakgrunnskonsentrasjon ved planområdet er inkludert i
sonegrensene.

Luftforurensningssone
Komponent

Gul sone

Rød sone

PM10

35 µg/m3 7 døgn per år

50 µg/m3 7 døgn per år

NO2

40 µg/m3 vintermiddel1

40 µg/m3 årsmiddel

Helserisiko

Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen. Friske
personer vil sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis- og hjertekarsykdom
har økt risiko for helseeffekter. Blant disse
er barn med luftveislidelser og eldre med
luftveis- og hjertekarlidelser mest sårbare.

1

Vintermiddel ekskluderer verdier fra og med 1. mai til og med 31. oktober

Gul sone regnes i T-1520 som vurderingssone for bebyggelse følsom for
luftforurensning (helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og
utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur). Områder som klassifiseres som rød
sone er områder som er lite egnet til bebyggelse med følsomt bruksområde.
Problembeskrivelse og risikovurdering
Det er gjort vurderinger for luftkvaliteten langs ny E39 med bakgrunn i
spredningsberegninger med hensyn på NO2 og PM10. Resultatet av
spredningsberegningene med hensyn på årsmiddel- og vintermiddelkonsentrasjonen
av nitrogendioksid og den 8.høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv, viser
at luftkvaliteten trolig er god langs dagens trasé og langs trase under planlegging.
Eventuelle overskridelser av grenseverdien for luftforurensningssonene vil være ved
tunnelmunningene. Totalentreprenør vil være ansvarlig for at resultatene fra
luftmodelleringen blir brukt som inngående prosjekteringsgrunnlag for utforming av
utluftingssystemet i tunnelen.
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I anleggsperioden kan støv medføre betydelige ulemper for naboer.

Tiltaksplan

Videre planlegging
Tiltak
Følge opp
luftmodellering

Oppfølging
Resultatene av luftmodellering må implementeres i
relevante tekniske planer

Anleggsfasen
Tiltak
Støv fra
anleggsområder og
knuseverk

Husvask

Oppfølging
Totalentreprenør er ansvarlig for at luftkvaliteten for
naboer og berørte til enhver tid ligger innenfor de
tillatte grenseverdiene.
Totalentreprenør skal ha opplegg for å redusere
støvplager med eksempelvis vanning av flater, vask av
hjul på anleggsmaskiner og vanning på knuseverk.
I tilfeller der nedstøving har vært et problem skal
totalentreprenør tilby berørte huseiere husvask etter at
anlegget er avsluttet.

C. Forurensning av jord og vann
Problembeskrivelse og risikovurdering
Dette temaområdet overlapper noe med temaet naturmiljø da
forurensningsproblematikk også har potensiale til å påvirke det biologiske mangfoldet
negativt. Særlig for vann og vassdrag er denne overlappen tydelig. Det må forventes
en betydelig forurensingsrisiko som følge av et så omfattende naturinngrep som
planlegges nær opp til flere sårbare resipienter. Det er risiko for både jevne og
akutte belastninger på resipientene i anleggsfasen. Dette kan være som følge av
erosjon fra nylig eksponerte flater og massedeponier, lekkasje fra anleggsmaskiner,
avrenning av sprengstoffrester osv. Tiltaket krysser anadrom sone i flere elver. Riktig
håndtering av overflatevann og forebyggende tiltak mot akutt forurensning er derfor
viktig i prosjektet.
Ny E39 krysser Rossevann like ved utløpet mot Sogndalselva/Søgneelva. Det stilles
klare krav fra vannverkseier og Mattilsynet om at drikkevannskvaliteten ikke skal
forringes som følge av veiprosjektet. Risikoen for vannkvalietspåvirkning er vurdert
bl.a. gjennom en separat miljørisikoanalyse for Rossevann og spredningsberegninger
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(RAP-014 Partikkelspredning i Rossevann). I Søgne er det også nylig etablert et
vannforsyningsanlegg på Heimernesan nær Søgneelva på Klepland. Dette skal være
en supplerende og reservevannkilde for sentrale deler av Søgne kommune.
Tunneldrivingen og prosessvannet fra dette vil medføre den største risikoen for
forurensning av resipienter. Alt prosessvannet skal behandles før utslipp. Det vil bli
stilt funksjonskrav i form av grenseverdier for sentrale parametere i en
utslippstillatelse etter forurensningsloven. Også overvann som har vært i kontakt
med eksponerte anleggsområder, riggområder og massedeponier skal samles opp og
behandles før utslipp til resipienter.
Det forventes at prosjektet totalt sett vil få massebalanse når hele strekningen fra
Kristiansand vest til Mandal øst bygges ut samlet. Sprengsteinsmasser representerer
en potensiell miljørisiko fordi de inneholder sprengstoffrester (nitrogen) som ved høy
pH kan danne ammoniakk i vann. Amoniakk i tilstrekkelig høye konsentrasjoner er
akutt giftig for fisk. Videre er mineralpartikler fra sprengstein skarpe og kan skade
fiskens gjeller. Sprengsteinmasser vil også inneholde noe oljerester fra
anleggsmaskiner, selv om miljøoppfølgingen ellers er god. Oljerestene og andre
miljøgifter kan skade akvatiske organismer. Sprengsteinsmassene må derfor
transporteres, mellomlagres og håndteres på en slik måte at det ytre miljø (spesielt
vassdrag) ivaretas. Risiko for miljøskadlig avrenning fra massedeponier og
vegfyllinger som ligger ved eller nær sårbare resipienter vil kreve at det lages planer
for forurensningshindrende tiltak og overvåkning av vannkvalitet i berørte resipienter
under og minimum 5 år etter at anleggsperioden er avsluttet.
Særlig langs den østlige delstrekningen blir det nødvendig med masseutfylling i vann
(bl.a. Bukksteinsvann og Mjåvann). Slik utfylling innebærer oppvirvling av
bunnsedimenter samt tilførsel av partikler fra sprengstein. En kartlegging av
bunnsedimentene i flere vann viser betydelig forurensning i sedimentene. Disse
virkningene må avbøtes gjennom forurensningsforhindrende tiltak i anleggsfasen.

Tiltaksplan

Videre planlegging
Tiltak
Generell
ivaretakelse av
vannmiljø

Oppfølging
Det ble igangsatt tilstandsovervåkning etter
vannforskriftens § 12 av vannmiljøet i hele planområdet
i april 2017. Denne skal løpe frem til 5 år inn i
driftsfasen. Overvåkningen foregår i et nettverk av ca.50
prøvestasjoner og omfatter vannkjemi, begroingsalger,
bunndyr, fisk, elvemusling og amfibier.
Tiltaksovervåkningen vil være et viktig redskap for
miljøovervåkningen i prosjektet. Tiltaksovervåkningen er
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etablert av Nye Veier i nært samråd med Fylkesmannen.
Fysiske inngrep I
vannforekomsten

Utfylling eller mudring i vassdrag er forbudt uten
tillatelse, iht forskrift om regulering av mudring og
dumping i sjø og vassdrag.
Fysiske inngrep i bekker og vassdrag som kan medføre
fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk
eller andre ferskvannsorganismer er forbudt i ht forskrift
om fysiske tiltak i vassdrag § 1.
Egen søknad må sendes Fylkesmannen i god tid før
tiltaket skal gjennomføres.
Utslippssøknad/kon- Det må utarbeides søknad til Fylkesmannen om
sesjonssøknad
utslippstillatelse etter forurensningsloven. Resultater fra
overvåkningen vil også danne et viktig grunnlag for å
utarbeide søknad om konsesjon. Søknaden må være
godkjent før noe anleggsarbeid kan startes opp. Videre
må det avklares med NVE om det skal søkes om
konsesjon for utbyggingstiltak som direkte berører
vannforekomster.
Anlegg for
På den vestlige parsellen må det bygges permanente
ivaretakelse av
sedimentasjonsanlegg for overvann fra kryssområdene
viktige resipienter
ved Monan (Søgneelva) og Lohnelier (Lohntjønn
naturreservat).
Alle tunneler skal være knyttet til en renseløsning for
oppsamling og rensing av tunnelvaskevann. I
anleggsfasen må alt prosessvann fra tunneldrivingen
renses før utslipp til resipient. Prosessvann skal
gjenbrukes. Der ny E39 krysser Rossevannets nedbørfelt
må alt overvann fra vei og bru samles opp og ledes ut
av nedbørfeltet. I Monan/Klepland området må det
legges særlige restriksjoner på anleggsdriften grunnet
nærheten til vannkilden på Heimernesan.
MassehåndteringsDet må gjøres miljørisikovurderinger knyttet til alle
plan
arealer som skal brukes til større permanente
massedeponi og midlertidige deponi (hvis dette ikke
allerede er gjort i forbindelse med reguleringsplan). Det
skal fokuseres på eventuelle behov for
forurensningshindrende tiltak og overvåkning av
eventuelle miljøkonsekvenser.
Det må utarbeides planer for håndtering av alle aktuelle
massetyper i anlegget. Disse planene må også ta høyde
for at det i arbeid med tunneler oppstår ulike typer
masser med ulik grad av forurensning som stiller ulike
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krav til håndteringen på grunn av forskjellig
forurensningsgrad (ordinær sprengstein,
bunnrenskemasser fra tunnellbygging,
grøfterenskmasser, osv.). I dette prosjektet skal det
også omdisponeres en del myrmasser. Disse må
håndteres (mellomlagres) på en måte hvor avrenning fra
myrmassene ikke ledes direkte til sårbar resipient.
Myrområder spiller en svært sentral rolle for
vannhusholdningen innenfor et område, spesielt må det
gjennomføres konsekvensvurdeinger før tiltak
gjennomføres hvis myra ligger oppstrøms verneområder,
viktige naturtyper eller fiskeførende deler av vassdrag.
Ny E39 vil berøre Storemyr i den østligste parselldelen.
Her blir det lagt tett membran mellom vegoppbygging
og myr slik at ikke veidreneringen fører til utdrenering
av myra.
Forurenset grunn

Det skal utarbeides planer for undersøkelser i områder
hvor det er forventet grunnforurensning. Dette gjelder
for eksempel fjerning av kommunalt deponi på Klepland
og antatt stor risiko for å påtreffe forurensede masser
ved Lohnelier industriområde, Mjåvann og ved
veianlegget vest for Grauthellerheia. Det skal utarbeides
tiltaksplaner hvor analyseresultater presenteres og
videre håndtering av forurenset masse blir anvist. Ved
undersøkelse av større volumer antatt forurenset masse,
skal det i forkant av håndteringen gjennomføres
representativ prøvetakning der analyseresultaene
sammenholdes med grenseverdier i gjeldende regelverk.
Eksisterende veiareal (gammel E39) som skal fjernes er
forurenset grunn inntil dette er motbevist med
representativ prøvetaking.

Svartlistearter

Forskrift om fremmede organismer FOR-2015 – 06 – 19
– 716 kap V stiller krav til aktsomhet ved tiltak som kan
medføre spredning av fremmede organismer. Det skal
derfor gjennomføres en registrering av forekomst av
svartlistearter i alt areal definert som anleggsbelte før
noen form for anleggsarbeid kan startes opp. Det skal
også utarbeides planer for håndtering av masser som
kan inneholde svartlistearter arter. Det vises til
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sin rapport
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«Veileder massehåndtering og fremmede arter» datert
10.06.2015. Her finnes anbefalte rutiner og metoder for
å sikre overholdelse av forskrift om fremmede
organismer.
Optimalisering av
massebehov

Plan for
anleggsarbeider
nær og i vann og
vassdrag

Dokumentasjon av
eventuell
saltforurensning før
anleggsstart
Vask av støvutsatte
bygg og
konstruksjoner

Det må legges til rette for at intern bruk av
overskuddsmasser skal være så stor som mulig for å
redusere transport og for å minimere mengden som må
deponeres. Det vil si minimere sekvensiell
masseforflytning og minimere alle transportetapper
dersom dette ikke kommer i konflikt med andre viktige
interesser.
Flombekker og andre bekker/vannsig (føres i omløp og
ikke inn i rigg/anleggsområder). Det stilles krav til
varsomhet ved utlegging av fyllinger nær vann
(ivaretakelse av all kantvegetasjon som er beskyttet av
hensynssoner)og risikovurdering før utgraving av myr
(okerkvelning, spredning av humus). Alt forurenset
overvann fra anleggsområder/riggområder skal samles
opp og renses før utslipp til resipient. Hva som er
tilstrekkelig rensing avgjøres av resipientens sårbarhet.
For hvert vann innenfor planområdet og som har risiko
for å bli saltpåvirket i driftsfasen skal det innen
driftsfasen starter opp lages et saltprofil som
dokumentasjon på før-tilstand.
Det skal stilles krav i entreprisen om vask av bygg og
konstruksjoner ved behov og/eller ved anleggsslutt.

Anleggsfasen
Tiltak
Redusere utslipp til
vassdrag i
anleggsfasen

Ekstra sikring av
Rossevann

Oppfølging
Totalentreprenør må etablere, drive og overvåke
renseanlegg for prosessvann under tunneldrivingen.
Prosessvann skal gjenbrukes. I anleggsområdene skal
det etableres midlertidige voller og bassenger for
oppsamling av alt overvann. Hensikten er å oppnå
tilfredsstillende partikkelsedimentasjon før utslipp til
resipient. Totalentreprenør må også etablere
renseløsninger for alle massedeponi og større
veifyllinger som har direkte avrenning til sårbare
resipienter.
Anleggsarbeid og håndtering av driftsvann i
anleggsperioden må gjennomføres uten risiko for
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Ekstra sikring av
grunnvannsbrønnen
på Heimernesan

Unngå
forurensningsutslipp
fra rigg- og
anleggsområder

utslipp til Rossevann. Det må iverksettes
ekstraordinære tiltak både på land og ute i Rossevann
for å oppnå nødvendig sikkerhet. For å avklare om
sirkulasjonen i Rossevann kan føre til spredning av
partikler fra anleggsområdet til drikkevannsinntaket, er
det gjennomført arbeider med spredningsberegninger. I
beregningsarbeidet benyttes modellverktøyet GEMSS
(Geberalized Environmental Modeling System for
Surfacewaters). Dette er en hydrodynamisk 3D-modell
som integrerer geografisk informasjon og miljødata.
Spredningsberegningene viser at det er lite sannsynlig
at anleggsarbeidet vil påvirke vannkvaliteten ved
vanninntakene. Konsentrasjonen av suspendert stoff
ved vanninntak blir ikke påvirket av anleggsarbeidene.
Spredningsberegningene er presentert i RAP-014
Partikkelspredning i Rossevann.
Grunnvannsforekomsten på Heimernesan skal beskyttes
både i anleggsfasen og driftsfasen. Det er opprettet en
egen hensynssone som skal merkes i felt og følges opp
strengt. Konduktiviteten i brønnen følges opp
kontinuerlig. Ved eventuelle avvikende resultater
stoppes anleggsarbeidet til brønnens tilstand er avklart.
Om nødvendig gjøres nødvendige tiltak for å beskytte
vannkilden.
Alle riggområder må ha tette avløp og oljeavskillere. All
vask av maskiner må skje på tette flater med
oppsamlingsutstyr og oljeavskiller for vaskevannet.
Bygging av bruer og andre betongkonstruksjoner
ved/over vannforekomster skal gjennomføres med høyt
miljøfokus. Tilsvarende gjelder i områder hvor det skal
fylles masser direkte i vann. Under anleggsarbeidet
med bru over Rossevann, Søgneelva, Tverråna og
Dåsåna må særskilte tiltak iverksettes. Siltgardiner må
settes ut for å hindre partikkelspredning i Rossevann og
Repstadvann. Generelt bør det benyttes siltgardiner i
alle innsjøer som blir berørt samt i Trysfjorden. All
vask/tømming av betongbiler skal skje i tilstrekkelig
avstand fra vann og vassdrag. All lagring og håndtering
av drivstoff skal være forskriftsmessig og foregå på
dedikerte områder. Her må det være oljeavskiller og
overfyllingsvern samt fast dekke der det etableres faste
drivstofflagre. For øvrig skal det stilles strenge krav til
alle anleggsmaskiner når det gjelder risiko for utslipp
eller lekkasjer. Alle uønskede hendelser som omhandler
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forurensning skal tas opp med ansvarlig for
miljøoppfølgingen i prosjektet umiddelbart.
Sedimenter i
vannforekomster
hvor det skal fylles
ut med masser er
undersøkt, og viser
gjennomgående høy
forurensningsgrad.
Utarbeide
beredskapsplan
(uhell, utslipp) for
drift av anlegget.

Forhindre tilførsel av
forurensende
masser eller vann til
omgivelsene rundt
anleggsområdene.

Avgrense utfyllings/deponiområder
Forurensningshindrende tiltak

Overvåke kvalitet på
utløp fra
renseanlegg og
deponier

Hindre tilsøling av
veger og spredning
av støv til

Det må stilles krav om særskilte tiltak i vann der det
skal deponeres tunnelmasser. Alle tunnelmasser som
skal deponeres i vann må dokumenteres med
representativ prøvetaking for relevante
forurensningskomponenter før deponering. Fysiske
tiltak for å hindre spredning av forurensninger kan
være bruk av siltgardiner. Hensikten er også å hindre
spredning av eventuelle forurensede sedimenter som
virvles opp ved deponering.
Totalentreprenør må fremlegge rutiner for å unngå
uønskede hendelser som kan medføre forurensninger
og fremlegge beredskapsplan mot akutt forurensning.
Eventuelle uhell som medfører akutte utslipp eller brudd
på utslippskrav skal så raskt som mulig meldes
forurensningsmyndighet.
Det skal i størst mulig utstrekning brukes
sprengsteinmasser som har vært luftet noen dager (for
fjerning av nitrogen). Mellomlagring av
sprengsteinsmasser skal skje på en slik måte at risikoen
for avrenning til sårbare resipienter minimeres.
Eventuelle utslippspunkter for avrenning fra større
sprengsteinmasser skal overvåkes for relevante
parametere og i henhold til prosjektets utslippstillatelse.
Totalentreprenør skal merke opp grensen for
utfyllingsområder fysisk i terrenget og kontrollere at det
ikke fylles opp utenfor denne.
Totalentreprenør må etablere og drive
sedimentasjonsanlegg, etablere bunntetting ved behov,
avskjære overvann og gjennomføre andre typer
nødvendig avrenningskontroll og overvåkning av egen
anleggsaktivitet med hensyn på å hindre forurensning.
Totalentreprenør må etablere måleprogram og drive
overvåkning av viktige kjemiske parametere i samsvar
med utslippstillatelse. Overvåkningen av eget anlegg
skal være basert på mengdeproporsjonal prøvetaking
og være egnet til å avsløre avvik fra miljøkrav. For
større renseanlegg skal veileder 2603/2010,
Forventninger til industriens utslippskontroll, legges til
grunn.
Ved behov skal entreprenør vanne anlegget og
eventuelt anleggsmaskiner for støvbinding. Knuseverk
skal ha mulighet for vanning.
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omgivelsene.
Forurenset jord fra
gammel E39

Fjerning av gammelt
avfallsdeponi

Bruk av mobilt
knuseverk i
anleggsområdet.
Tiltaksoveråkning av
resipienter etter
vannforskriften

I den grad eksisterende E39 skal graves opp og fjernes
må det tas kjemiske analyser av jord (vegkant) for å
avklare den videre disponering av disse massene da det
er kjent at jorda her kan inneholde til dels høye nivåer
av forurensninger (jfr. ovenfor om prøvetaking og
tiltaksplan for forurenset masse).
Fjerning av gammelt avfallsdeponi/søppelfylling ved
Monan må gjennomføres på en måte som minimaliserer
forurensingsutslipp til nedstrøms resipienter
(Kleplandsbekken og Søgneelva).
Slik bruk skal meldes til Fylkesmannen, og eventuelle
pålegg må overholdes.
Gjennom hele anleggsperioden og minst 5 år inn i
driftsfasen må det gjennomføres tiltaksovervåkning
etter vannforskriften § 12. Tiltaksovervåkninge omfatter
alle viktige resipienter. Fylkesmannen i Agder er
fagmyndigheten som har godkjent overvåkningsplanen
og som eventuelle endringer i omfanget av
overvåkningen må avklares med.

D. Landskapsbilde
I tilknytning til reguleringsplanene utarbeides landskapsrapporter. RAP-001
DesignVEI er retningsgivende for alle estetiske aspekter ved utbyggingsprosjektet.
Problembeskrivelse og risikovurdering
Tiltaket er svært omfattende og vil kreve stor aktsomhet i anleggsfasen. Dette
gjelder spesielt for terrengbehandling og omlegging av vannveier.
Tiltaksplan

Videre planlegging
Tiltak
Utforme midlertidig
og permanent
anlegg i tråd med
RAP-001 DesignVEI

Oppfølging
Nærmere detaljer utover det som er fastsatt i
reguleringsplanen avklares i byggeplan.

Plan for
reetablering av

Det må utarbeides en plan for reetablering/nyetablering
av vegetasjon i det ferdige veganlegget. Herunder også
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vegetasjon

risikovurdering knyttet til bruk av grøntanleggsplanter.

Anleggsfasen
Tiltak
Kantvegetasjon som
skal bevares er
beskyttet med
hensynssone i
planen, denne skal
merkes i felt.

Eventuell bevaring
av trær og busker
nær veglinja avtales
med berørt
grunneier.
Alle hensynssoner
som gjelder
biologisk mangfold
markeres i felt.
Holde orden i
anleggsområdet.
Sette
anleggsområdene i
stand etter endt
anleggsdrift.
Tilrettelegge for
naturlig revegetering

Oppfølging
Krav innarbeides i kontraktene med totalentreprenør og
følges opp av byggherre. Hensynssoner merkes opp i
terrenget.
Det utarbeides en marksikringsplan som avklarer
hvilken vegetasjon og arealer som skal bevares.
Spesielt verdifulle enkelttrær eller andre naturelementer
som kan reddes, identifiseres og gjerdes inn med
alpingjerde.
Dette vil være spesielt viktig ved Trysfjorden der
koordinatfestede funn av svært skjeldne arter skal
relokaliseres til et sammenlignbart sted innen samme
naturtypelokalitet før hogst gjennomføres.
Følges opp av byggeledelsen. Eventuelle funn av
automatisk fredet eik (utvalgt naturtype) må meldes til
Fylkesmannen for avklaring av videre håndtering.
Byggherre stiller krav til entreprenør om oppmerking
og/eller inngjerding av alle hensynssoner som gjelder
biologisk mangfold i planområdet
Byggherre stiller krav om regelmessig rydding, renhold
og ordentlig hensetning av maskiner og utstyr.
Byggherre krever at det gjennomføres istandsetting
med høyt fokus på landskapets visuelle karakter.

Prosjektet har utarbeidet et eget notat for den naturlige
revegeteringen av sideterreng som skal følges.

E. Nærmiljø og friluftsliv
Problembeskrivelse og risikovurdering
Det er ingen betydelige nærmiljøfunksjoner, som skoler, barnehager og nærbutikker,
innenfor planområdet, men det må påregnes indirekte ulemper for lokale beboere
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ved at fremkommeligheten både med motorisert kjøretøy og for gående og syklende
kan bli negativt påvirket.
Tilkomst til flere populære turområder blir vanskeliggjort i anleggsperioden. Ved
ferdigstillelse av ny E39 skal tilgjengeligheten til friluftsområder være ivaretatt
gjennom nye turveier og omlagte stier. Turveier inngår i reguleringsplanene.

Tiltaksplan

Videre planlegging
Tiltak
Allmenn ikke
motorisert ferdsel
og særlig barn og
unges ferdselsveger, herunder
fremfor alt
skoleveger, sikres i
planen.

Oppfølging
Plan for sikring av at stier/veier fortsatt kan brukes til
friluftsliv og at løyper /lokalveier samt sykkelstier kan
påkobles til kryssområder og utfartsparkeringer.

Anleggsfasen
Tiltak
Avgrense
anleggsområdet for
å forebygge
utilsiktet skade på
omgivelsene
Gjennomføre
sikkerhetstiltak i tråd
med SHA-plan
Utarbeide skriftlig og
muntlig
naboinformasjon for
å forebygge
utrygghet

Oppfølging
Grense for regulert anleggsområde markeres i felt med
alpingjerde og sikres mot ulovlig/utilsiktet
anleggsaktivitet utenfor avgrenset område. Byggherre
stiller krav om streng oppfølging av at anleggsgrensen
overholdes fra entreprenører.
Kontrolleres ved HMS/SHA-rundene.
Utarbeide og følge opp kommunikasjonsplan. God
merking og riktig informasjon vil redusere ulempene for
lokalbefolkningen.
I kontraktene med totalentreprenøren blir det lagt vekt
på at alle som arbeider på anlegget, skal vise personer
med spørsmål høflig og vennlig videre til byggeleder
eller informasjonsansvarlig.
Loggføring av alle henvendelser som kommer til
Byggherre. Kommunen oversender alle henvendelser til
Byggherre slik at det foreligger løpende oversikt over
hvordan anleggsarbeidet oppleves i befolkningen.
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Anleggsområder må
sikres mot oppholdsferdsels- og
lekearealer for
allmennheten og
særlig barn og unge.
Sikring av at
stier/veier fortsatt
kan brukes til
friluftsliv

Inngjerdingen og oppfølgingen av anleggsområdene må
være av en kvalitet som hindrer at særlig barn har
mulighet til å komme seg inn.

Det skal gjøres løpende vurderinger av hvor/når det er
tilrådelig å la brukerne av lokale stinettet passere.
Umiddelbart etter at anleggsarbeidene er ferdige i et
område gjenåpnes stengte ferdselsårer.
Løyper /lokalveier påkobles fortløpende til kryssområder
og utfartsparkeringer.

F. Naturmiljø
Problembeskrivelse og risikovurdering
a) Strekningen Søgne øst – Mandal øst.
Etablering av to store kryssområder ved Monan og Lohnelier vil medføre økt risiko for
vannforurensning til sårbare resipienter som Søgneelva og Dåsåna, særlig i
anleggsfasen. Utslipp av renset prosessvann og vaskevann fra tunnel på Klepland
samt avrenning fra planlagt massedeponi i det samme området vil medføre økt
belastning på anadrom sone i Kleplandsbekken og Søgneelva samt vannkilden på
Heimernesan.
Etablering av et stort kryssområde med mulig tilhørende kontrollstasjon,
døgnhvileplass og bensinstasjon ved Lohnelier industriområde medfører sterkt
redusert fremkommelighet for viltet i et område som alt i dag har betydelige
barriereeffekter, særlig for hjortevilt. Et ytterligere betydelig arealbeslag og
usikkerhet rundt den videre utviklingen på Lohnelier gjør tidligere krysningspunkt for
vilt i området ved Lindelitjønna problematisk å opprettholde. Tunnel mellom
Lohnelier industriområde og Trysfjorden vil trolig være positivt for hjortevilt.
Kryssing av Dåsåna vil fungere som et vandringshinder for anadrom fisk samt
medføre ødelagte gyteplasser om ikke betydelige avbøtende tiltak iverksettes.
Dåsåna renner videre gjennom Lohnetjønn naturreservat som er svært viktig for
vanntilknyttet fugl. Tiltakene som er planlagt i Lohnelier området medfører en
betydelig forurensningsrisiko som må adresseres både i anleggsfasen og i driftsfasen.
På begge sider av Trysfjorden ligger det viktige naturtypelokaliteter (edelløvskoger
med A-verdi) som vil bli omfattet av både permanente og midlertidige naturinngrep.

Side 31 av 41

E39 KRISTIANSAND VEST – MANDAL ØST
RAP-007 YM-PLAN

Den videre planleggingen må bidra til å minimere inngrepene i disse
naturtypelokalitetene gjennom en sterk styring av arealbruken. Særlig i anleggsfasen
vil det være viktig å håndheve anleggsgrensene strengt.
Ny E39 vil også krysse gjennom et viktig hjorteviltområde i Dyrdalshei på vestsiden
av Trysfjorden, her vil viktige trekkmuligheter bli avskåret. Det vurderes som
nødvendig med et avbøtende tiltak i dette området og det anbefales en viltkryssing.
En sandsvalekoloni i grustak nord for ny veilinje på Monan vil sannsynligvis bli
ødelagt og det bør vurderes å opprette et erstatningshabitat.
b) Strekningen Kristiansand vest – Søgne øst
Bygging av kryssområde ved Grauthelleren i øst og ny tilkomstvei til Mjåvann
næringspark bidrar til stort arealbeslag på denne delstrekningen. Ny E39 vil krysse
og delvis berøre flere vannforekomster og vassdrag videre vestover. Dette gir store
utfordringer både med hensyn til forurensningsrisiko i anleggsfasen og varige skader
på naturmiljø knyttet til vann.
I øst vil øvre del av bekk med utløp til Bukksteinsvannet blir berørt på grunn av
oppfylling. Bekken er gytebekk for ørret. Den nedre del bav bekken blir ikke berørt.
Om nødvendig må bekken restaureres som gytebekk etter ferdig oppfylling. Videre
vestover vil ny E39 og ny tilførselsvei til Mjåvann næringsområde krysse
Bukksteinsvannet på bru og fylling. E39 krysser Lona før den går inn i tunnel fram til
sørenden av Mjåvann. Tunnelen gjennom Mjåvannsheia vil åpne for viltkryssing i
dette området. Mjåvann blir delvis fylt ut i nordvestre del opp mot næringsområdet.
Mot vest vil E39-traseen passere mellom Øygådsvannene videre over Storemyr før
veien går i tunnel til Rossevann. Veien krysser nordvestre del av Rossevann før den
på nytt går inn i tunnel til Volleberg og Moan, hvor parsellen møter den vestlige
strekningen.

Generelt om svartlistede arter
Det er kun gjort foreløpige registreringer av en rekke arter og forekomster av
svartelistede plantearter i planområdet. Det skal gjennomføres supplerende
registreringer i alle områder avsatt i plankartet som anleggsbelte. Ved eventuelle
utvidelser av anleggsbeltet må det gjennomføres supplerende kartlegging av
svarelistearter. Alle disse artene har stor spredningsevne og må håndteres riktig i
anleggsfasen. Det henvises til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sin rapport
«Veileder massehåndtering og fremmede arter» datert 10.06.2015 for anbefalte
rutiner og metoder for å sikre overholdelse av forskrift om fremmede organismer.

Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for naturmiljøet
Det ligger en viss usikkerhet i at influensområdet er stort og at det ikke har vært
gjennomført kartlegging av alt areal for alle organismegrupper. Den kartleggingen
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som er gjennomført med hensyn på biologisk mangfold er imidlertid omfattende og
oppdatert (senest Biofokus april 2017) så det er grunn til å si at undersøkelsesplikten
i henhold til biomangfoldsloven er godt ivaretatt. Graden av usikkerhet ligger ellers
på samme nivå som for tilsvarende infrastrukturprosjekter.
Generelt må det utføres grundige risikovurderinger av alle prosjektets aktiviteter som
har potensial til å skade vegetasjon og fauna. Dette gjelder særlig masseflytting og
midlertidige anleggsveier, men kan også være relevant ved flytting av bekkeløp og
andre tiltak som endrer den lokale hydrologien.

Usikkerhet om vannforsyningsanlegg
Private vannforsyningsanlegg eller kilder til drikkevannsforsyning kan bli berørt av
tiltaket. Det foreligger ikke full oversikt over private brønner. Søgne kommune har
etablert en grunnvannsbrønn som reservedrikkevannskilde langs Søgneelva nær
Monan i kort avstand fra ny E39. Rossevann som er drikkevannkilde for bl.a.
Kristiansand blir berørt. Særskilte hensyn må tas i nedbørfeltet til Rossevann.

Tiltaksplan

Videre planlegging
Tiltak
Minimalisering av
naturinngrep i
verdifull natur

Oppfølging
I byggeplanfasen må alle planlagte naturinngrep
vurderes i forhold til de registrerte naturverdiene. For
alle inngrep i viktige naturtypelokaliteter må grensen
mellom frigitt areal og areal som skal bevares markeres
tydelig i felt og håndheves strengt av ansvarlige for
miljøoppfølgingen.

Ivareta
vanngjennomløp

Alle vanngjennomløp prosjekteres for alt liv i ferskvann
inkludert små og mellomstore dyr. Det skal benyttes
relevant biologisk kompetanse i all prosjekteringen av
vanngjennomløp (faunapassasjer).

Ivareta hjorteviltet

Det skal benyttes viltfaglig kompetanse ved
prosjektering av viltkryssinger og viltgjerder. Det bør
vurderes hvordan valg av løsninger kan påvirke viltets
bruk av eventuelle eksisterende vilttiltak på tilstøtende
veistrekninger. Etablering av ledevegetasjon og
sammenføyning mot eksisterende terreng krever
viltfaglig kompetanse.
Hvis vilttiltak har flere formål, eksempelvis landbruk og
viltkryssing skal de to funksjonene holdes mest mulig
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adskilt.
Ivareta små og
mellomstore dyr
Begrense
spredningen
svartelistede arter
og
plantesykdommer

Passasjer for små og mellomstore dyr (tørre passasjer)
skal prioriteres i prosjekteringsfasen, gjerne i samløp
med andre vilttiltak.
Gjennomføre kartlegging av svartelistede plantearter.
Koordinatfeste alle registrerte forekomster av
svartelistede arter og utarbeide artsspesifikk prosedyre
for håndtering av masser som kan være infisert av
svartlistede arter. Det henvises til Fylkesmannen i Austog Vest-Agder sin rapport «Veileder massehåndtering og
fremmede arter» datert 10.06.2015 for anbefalte rutiner
og metoder for å sikre overholdelse av forskrift om
fremmede organismer.
Lage plan for å hindre spredning av plantesykdommer i
samråd med lokale landbruksmyndigheter og Mattilsynet
for all landbruksjord i aktiv bruk.

Tilpasninger av
terrengutforming
mot dyrka mark.

Ivaretakelse av
landbrukets
driftsforhold

Hydrologiske
endringer

Ivareta
Sandsvalekoloni

Detaljering avklares i byggeplan, med sikte på å bevare
mest mulig dyrkingsjord. All midlertidig bruk av dyrka
mark asluttes med full tilbakeføring til opprinnelig
kvalitet. Ved flytting av lanbruksjord mellom
driftsenheter må det sikres at ikke planteskadegjørere
blir spredt.
Skogbrukets og eventuelt landbrukets behov for
krysningspunkter og tilkomst til arealer må ivaretas.
Eventuelt med kompenserende tiltak hvis ikke bortfall av
driftsinfrastruktur kan erstattes direkte som økonomisk
kompensasjon. Detaljering avklares i byggeplan.
I flere deler av planområdet blir det nødvendig å endre
den lokale hydrologien (bekkeomlegging, bekker lagt i
kulvert etc.). I alle slike tilfeller må konsekvensene for
vegetasjon og fauna vurderes i forkant. Dette punktet
omfatter også vurderinger knyttet til innlekkingsrisiko i
tunnel, hydrologiske endringer i viktig natur som følge
av endringer i myrsystemer og endring av kapasitet
eller kvalitet i private brønner. Dette må senest være
utført før tiltak som hogst, eller gravarbeider starter opp
innenfor influensområdet til brønnen.
Sandsvalekolonien ved Monan vil bli nedbygget.
Ornitologisk kompetanse skal benyttes for å lage en
erstatningsbiotop i nærområdet.
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Anleggsfasen
Tiltak
Avsperring av
spesielt viktige
naturområder

Masser infisert med
svartelistearter eller
plantesykdommer

Anleggsarbeid i
tilknytning til
vassdrag

Ivaretakelse av
vannressurser

Overvåkning av
viktige biologiske
populasjoner
Hensyn til gytende
fisk
Ivareta lokaliteter
med aktiv hekking
for sårbare

Oppfølging
I anleggsperioden skal spesielt viktig natur avsperres
fysisk fra anleggsarbeidene med sperrebånd eller
alpingjerde. Dette kan gjelde store gamle trær (utvalgte
naturtyper) eller hensynssoner for dokumentert
verdifulle naturtypelokaliteter som ligger innenfor
anleggsbeltet.
Krav til massehåndteringen og de arealene og
prosedyrene som skal brukes til dette må utformes som
del av prosjekteringen. Beredskap for bekjempelser av
uønskede arter og tiltak mot spredning av
plantesykdommer innarbeides også i driftskontrakter.
Nyetablert sideterreng bør ikke ferdiggodkjennes av
byggherre før etter en vekstsesong, da dette gir
mulighet til å kontrollere om jordhåndteringen har vært
tilfredsstillende.
Kryssingene av Søgneelva, Tverråna, Dåsåna og
Trysfjorden samt arbeidene ved Kleplandsbekken og
Rossevannsbekken har alle potensial for å medføre
skade på anadrom fisk. I hvert tilfelle må det lages plan
for gjennomføringen av arbeidene som i størst mulig
grad ivaretar fiskens livsmiljø. Tilsvarende har kryssing
av Rossevann, Øygardsvannene, Fossevann, Mjåvann
og Bukksteinvannet potensial for forurensningstilførsel
til vannforekomster og vil kunne være en trussel for
lokale fiskestammer.
Før anleggsarbeidene starter opp må det gjennomføres
en kartlegging av kvalitet og kapasitet på brønner og
grunnvannsmagasiner som kan bli negativt påvirket at
veganlegget.
Under hele anleggsfasen og minimum 5 år inn i
driftsfasen må det gjennomføres overvåkning av viktige
populasjoner av fisk og eventuelt elvemusling /amfibier
om slike blir påvist i tiltaksovervåkningen.
Det skal ikke gjennomføres gravearbeider direkte i
vannstrengen i fiskens gyteperiode.
Hekkelokaliteter i bruk av sårbare fuglearter som
eksempelvis hønsehauk eller skjeldne spettarter må
ivaretas i anleggsfasen. Før hogst eller annen sterkt
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fuglearter

forstyrrende aktivitet kan gjennomføres på våren skal
terrenget undersøkes av person med ornitologisk
kompetanse. Ved funn av viktige hekkelokaliteter
avsperres området fysisk og alt arbeid stoppes her inntil
årets hekking er avsluttet.

G. Kulturmiljø
I henhold til kulturminnelovens § 3 må ingen, uten at det er lovlig etter § 8, sette i
gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller
fremkalle fare for at dette kan skje.
Kulturminnelovens § 9 setter krav om arkeologiske undersøkelser i forkant av tiltak
som kan medføre skade på automatisk fredete kulturminner.
Kulturminnemyndighetene i Vest- Agder har somrene 2015 og 2016 gjennomført
supplerende arkeologiske utgravinger og registeringer i området rundt Monan. I
dette området var det kjent fra tidligere at det er både tingplass, bygdeborg og
steinalderboplass. Maritimt museum har også undersøkt den aktuelle delen av
Trysfjorden, her er det funnet en ballastrøys som ligger relativt langt fra
brufundamentene.

Problembeskrivelse og risikovurdering
Planområdet inneholder en rekke viktige kulturminner. Det har derfor vært løpende
dialog mellom NyeVeier og kulturminnemyndighetene i hele planperioden. De
viktigste kulturverdiene som blir direkte eller indirekte berørt av utbyggingen er
Klepland Fornminnepark, Holmen og Ospedalen gårdsmiljø med fornminner og
samferdselsminner.
Mye av planområdet ligger i relativt uberørt natur med lite spor etter mennesker. I
områdene ved Monan derimot og ved krysningspunktet over Trysfjorden for «gamle
Vestlandske hovedvei» er det registrert en rekke kulturminner. Her regnes også
risikoen for å finne uoppdagede kulturverdier størst. Særlig gjelder dette området
ved Monan der det er planlagt store veikonstruksjoner. Inngrepene nede ved
Trysfjorden blir mer moderate, men i anleggsfasen vil det være behov for noe
gravearbeider innenfor eller nært opp til registrerte områder med kulturminner også
her (Holmen). Nord for brukonstruksjon over Rossevann er det
kulturminner/krigsminner som må beskyttes mot skader i anleggsperioden.

Tiltaksplan
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Videre planlegging
Tiltak
Innarbeide
informasjon fra de
arkeologiske
undersøkelsene i
byggeplanfasen

Oppfølging
Fremskaffe oversikt over de registreringer som ble gjort
under utgravingene i 2015-16 og ivareta disse i
planleggingen etter kulturminnelovens krav.

Avklare status for
kulturminner

Under prosjekteringen må det avklares med
kulturminnemyndighetene hvilke fornminner som
eventuelt kan frigis.

Anleggsfasen
Tiltak
Beredskap ved
mistanke om nye
funn

Oppfølging
Dersom det viser seg, etter at arbeidet har startet, at
tiltaket kan virke inn på automatisk fredet kulturminner,
skal arbeidet stanses umiddelbart og melding sendes
uten opphold til fylkeskonservatoren i Agder.

Sikre at eventuelle
funn i
anleggsperioden blir
dokumentert

Arbeidet avsluttes inntil profesjonelle har sikret all
informasjon knyttet til funnet.

H. Energibruk
Det er ingen nasjonale standarder for dette temaet, men NyeVeier har satt interne
krav for sine prosjekter. Dette gjelder både energieffektive løsninger og materialvalg
som over livsløpet gir minst mulig utslipp og annen negativ miljøpåvirkning.

Problembeskrivelse og risikovurdering
Materialvalg og utforming er i hovedsak gitt i forminsveilederen (under arbeid) for
hele E39 strekningen fra Kristiansand og vestover.

Tiltaksplan
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Videre planlegging
Tiltak
Materialer med
lavest mulig
livssyklus-kostnad
og høy
gjenbruksverdi bør
velges.
Materialer som
inneholder helseog miljøfarlige
stoffer skal unngås
så langt det er
mulig.

Oppfølging
Avklare krav til materialvalg som innarbeides i
kontraktene med Totalentreprenørene.

Dokumenteres i byggeplan; spesifiseres ved innkjøp.

Anleggsfasen
Tiltak
Dokumentere
energiforbruk i form
av forbruk av
elektrisitet og
drivstoff på
anlegget.

Oppfølging
Konkrete krav i entreprisen

I. Materialvalg og avfallshåndtering
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall omfatter blant annet krav til
miljømessig og samfunnsøkonomisk håndtering av avfall fra større bygge- og
rivingsvirksomhet, samt å forebygge ulovlig deponering av slikt avfall. Forskriften
stiller krav om at avfallsprodusenten utarbeider oversikt over forventet type og
mengde bygg avfall (avfallsplan) og en redegjørelse for håndtering av dette.
Alt bygg- og anleggsavfall som ikke er farlig avfall, skal leveres til godkjent
avfallsanlegg med mindre det kan gjenbrukes, gjenvinnes eller disponeres på annen
lovlig måte.
Alt farlig avfall må deklareres og leveres til godkjent mottak for denne typen avfall.

Problembeskrivelse og risikovurdering
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Avfall i dette prosjektet omfatter en lang rekke fraksjoner fra selve
anleggsvirksomheten samt eksempelvis bygg som skal rives, gammel asfalt og
betongkonstruksjoner som må fjernes fra det eksisterende veganlegget og
håndtering av hogstavfall og røtter. Dersom analyser viser at jordmassene i skulder
på eksisterende E39 også er forurenset er dette i utgangspunktet avfall. Det må i så
fall gjøres en risikovurdering i henhold til veileder for forurenset grunn TA 2553/2009
i forhold til den videre disponeringen.
Forsvarlig håndtering av avfall fra anleggsdriften forutsettes sikret gjennom krav til
Totalentreprenørenes system og rutiner.

Tiltaksplan

Anleggsfasen
Tiltak
Sikre forsvarlig
håndtering av trær
og busker.
Betong og asfalt fra
eksisterende anlegg
som må fjernes,
sorteres fortløpende
og gjenvinnes i
størst mulig grad.
Bygg eller andre
konstruksjoner som
skal rives.

Oppfølging
Trær og busker skal håndteres som ressurs, til flising for
bruk til fjernvarme eller lignende. Brenning av røtter
eller annet avfall er ikke tillatt innenfor anleggsområdet.
Det kreves miljømessig forsvarlig håndtering av disse
fraksjonene. All brukt asfalt skal gjenbrukes.

Alle bygg og konstruksjoner som enkeltvis produserer
mer enn 10 tonn avfall skal kartlegges med hensyn på
miljøfarlige stoffer og det skal utarbeides
miljøsaneringsplan i henhold til TEK 10.

4.3 Midlertidige løsninger og tiltak for entreprisen
Suppleres av totalentreprenør i samråd med NyeVeier.

4.4

Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet

Suppleres av totalentreprenør i samråd med NyeVeier.
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4.5

Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav

Nye Veier som byggherre krever at:
•

Spørsmål knyttet til ytre miljø skal være fast tema på byggemøter og
vernerunder.

•

Nye Veier skal gjennomføre egne kontrollrunder / stikkprøvekontroller for
forhold som har med ytre miljø på anleggsområdet å gjøre.

Totalentreprenøren skal utarbeide en egen miljøoppfølgingsplan som viser hvordan
han vil følge opp Nye Veier sine miljømål og miljøkrav i dette dokumentet, og
hvordan dette skal dokumenteres. Entreprenør er ansvarlig for å kvalitetssikre egen
miljøoppfølgingsplan mot NyeVeier sine krav og revidere miljøoppfølgingsplanen ved
behov.
Tiltak som tas inn i anbudsgrunnlaget til totalentreprenøren:
•

Totalentreprenøren skal levere en månedlig rapport på hvordan ytre miljø er
fulgt opp.

•

Månedsrapport med forbruk sprengstoff, vannforbruk, vannkvalitet ut og
andre driftsmessige forhold ved renseanleggene for prosessvann fra
tunneldrivingen.

Det skal gjennomføres forundersøkelser av alle potensielt viktige vannforekomster
som blir berørt. Ferske data fra undersøkelser av kjemiske og økologiske forhold kan
derfor legges til grunn når påvirkningsgrad fra anleggsarbeidet skal vurderes.

4.6

Kontroll av miljømessig kvalitet

Utførende planlegger skal foreta nødvendig gjennomgang av sitt arbeid og
dokumentere at miljøkrav er ivaretatt i nødvendig grad, og at slike krav er synliggjort
og spesifisert i anskaffelsesgrunnlaget for entreprisen.
Totalentreprenøren skal utpeke en miljøfaglig ansvarlig som skal ha det daglige
ansvaret for miljøarbeidet, og som skal se til at det blir gjennomført i henhold til YM
plan, beskrevne prosedyrer og rutiner.
Totalentreprenøren er ansvarlig for å informere alle sine medarbeidere som er
knyttet til prosjektet om hvilke krav og regler som stilles til ivaretakelse av det ytre
miljø ved utførelse av dette prosjektet. Nye Veier har rett til å delta på møter der
denne informasjonen formidles.
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4.7

Overlevering

Miljømessige forhold med betydning for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold
skal identifiseres og dokumenteres.

5. Avviksbehandling
Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt uønskede ytre miljøhendelser skal
rapporteres skriftlig til byggeleder og behandles på byggemøter (rapport om uønsket
hendelse RUH).
Totalentreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra
avviksbehandlingen kommer fram til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål

Nye Veier AS planlegger utbygging av ny firefelts motorvei med hastighet 110 km/t på
strekningen E39 Kristiansand vest – Mandal øst. Strekningen er en del av det norske
stamvegnettet mellom Oslo - Stavanger og reguleringsplanarbeidet foregår parallelt som to
separate parseller.
Parsellen E39 Søgne øst – Mandal øst prosjekteres av Sweco, og tilstøtende parsell E39
Kristiansand vest – Søgne øst prosjekteres av Rambøll. Begge parsellene er planlagt utbygd
som et prosjekt.
Plan- og bygningslovens § 4-3 (1) stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike
forhold som følge av planlagt utbygging.

1.2

Beskrivelse av prosjektet

Parsellene Søgne øst – Mandal øst og Kristiansand vest – Søgne øst ble frem til høsten 2016
planlagt hver for seg. I sluttfasen for arbeidet med reguleringsplan for den østligste parsellen
Søgne øst – Mandal øst ble det besluttet å slå sammen E39-parsellene når det gjelder en
rekke fagrapporter. Dette omfatter også ROS-analysen for de to reguleringsplanene. Nye Veier
tar sikte på å bygge ut de to parsellene som en entreprise. Derfor har det vært hensiktsmessig
å samordne mest mulig av plan- og utredningsarbeidet.
1.2.1

Ny E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst

Ny E39 fra Grauthelleren i Kristiansand til Døle bru i Mandal er en viktig del av planen om å
lage ny firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. Planområdet strekker seg østvest over en strekning på ca. 17 km i luftlinje. I øst er planområdet preget av næringsområder
og bebyggelse i nord og friluftsområder i sør. Vestlige deler av planområdet er dominert av
Trysfjorden og det skogkledte kystlandskapet som omkranser denne. I denne delen av
planområdet er det spredt boligbebyggelse i et landskap der naturelementene dominerer.
Formålet med prosjektet er å oppnå en tilfredsstillende veistandard på de 2 delstrekningene
mellom Grauthelleren og Døle bru. Eksisterende E39 har hverken vegbredder, kurvatur,
avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense som tilfredsstiller dagens krav. Dagens trafikk
skaper periodevis miljø- og trafikksikkerhetsproblemer langs strekningen. Uten tiltak forventes
problemene å øke i takt med prognostisert betydelig trafikkvekst.
Nye Veier har etter sin overtakelse av planoppdraget lansert Kristiansand vest – Mandal øst
som første delstrekning av Kristiansand – Sandnes. Reguleringsplanene har dermed
strekninger under planlegging både mot øst og vest som de må sees i sammenheng med.
1.2.2

Parsellen Søgne øst – Mandal øst

Regulering og prosjektering av E39 Søgne øst – Mandal Øst inngår som en del av det vedtatte
konseptet i konseptvalgutredningen (midtrekkverkskonseptet) for E39 Søgne – Ålgård.
Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for
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strekningen ny E39 på strekningen Volleberg – Døle Bru, vedtatt i Søgne kommunestyre og
Mandal kommunestyre 18.06.15. Det er den samme strekningen som nå har skiftet navn til
E39 Søgne Øst – Mandal Øst i arbeidet med reguleringsplan.
Strekningen går fra boligområdet Volleberg (Søgne øst) og videre gjennom Søgne mot Døle
bru (Mandal øst). Den eksisterende veien vurderes å ha for dårlig standard med tanke på
funksjon som stamveg mellom Kristiansand og Stavanger. Det er høy årsdøgnstrafikk (ÅDT)
og mange trafikkulykker registrert, spesielt mellom Volleberg og Tangvall. Strekningen
Tangvall – Lindelia har i dag høye ulykkeskostnader.
Dagens veg fra Søgne øst til Mandal øst er ca. 15,7 km lang og avkjørselsfri frem til Lindelia.
Det er flere kanaliserte T-kryss og fire par busslommer på strekningen. Mellom Storenes – og
Monan er det en strekning på ca 1 km med smal (16 m) firefeltsveg med midtdeler. Fra
Klepland forbi Tangvall og videre frem til og med Lunde går vegen gjennom områder med mye
dyrket mark og med til dels tett bebyggelse på begge sider av vegen.
Strekningen fra Lunde til Lindelia (ca. 2,5 km) ligger i sideskrått skogsterreng uten
randbebyggelse. På strekningen Lindelia – Døle Bru går vegen forbi en rasutsatt strekning ned
mot og langs Trysfjorden. Vestover fra Try og opp Trybakken er det anlagt forbikjøringsfelt og
midtdeler.

Figur 1: Oversiktstegning som viser utstrekningen av planområdet for parsellen Søgne øst – Mandal øst.

Noen av de viktigste målene med bygging av ny E39 er blant annet:
 Å bedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten, og redusere kjøretid og
avstandskostnader på strekningen Volleberg – Døle bru.
 Ambisjoner om ingen møteulykker og ingen driftsstans som følge av vanskelig
vintervedlikehold. God framkommelighet for kollektivtrafikken,
 Trafikkseparering med gode kryss- og vegløsninger, planfrie kryssinger for gående og
syklende.
 Redusere konflikt mellom de ulike reisetyper (gjennomgangstrafikken, handlereiser mellom
bolig og kjøpesenter).
 At antall støyutsatte boliger skal reduseres.
1.2.3

Parsellen Kristiansand vest – Søgne øst

Parallelt med avslutning av planarbeidet for parsellen E39 Søgne øst – Mandal øst arbeides
det med reguleringsplan for naboparsellen i øst, dvs. Kristiansand vest- Søgne øst.
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Strekningen går fra boligområdet Volleberg ved kommunegrensen til Søgne, gjennom
Songdalen kommune mellom industriområdet på Mjåvann og Rossevann og avsluttes ved
Grauhellerheia i Krisitiansand kommune. Her skal det etableres en ny kryssløsning som kobler
seg på eksisterende vei (krysset ved Grauthelleren).
Veien er planlagt som en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Den vil krysse
Rossevann med bru, og vil også omfatte tre tunneler og fyllinger/bru over flere mindre vann.
Eksisterende E39 passerer nord for Volleberg og videre forbi Farvannet og Mjåvann
industriområde, gjennom til dels bratt og skredutsatt terreng.

Figur 2: Oversiktstegning som viser utstrekningen av planområdet for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst.

I varsel om oppstart for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst heter det at:
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bygging av ny firefelts motorvei
på strekningen, i tillegg til ny adkomstvei til Mjåvann industriområde.
Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for
strekningen E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg, vedtatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 26.2.2016.
Strekningen omfatter også en ny adkomstvei til Mjåvann industriområde via Bukksteinvannet
og utfylling i Mjåvann.

1.3

Grunnlagsdokumenter

Følgende dokumenter har vært benyttet som grunnlag for denne ROS-analysen:
Tabell 1: Oversikt over grunnlagsdokumenter
Tittel

Utgiver

Sjekkliste for ROS – Stavanger kommune

Det er tatt utgangspunkt i Stavanger
kommune sin sjekkliste for ROS for
parsellen Søgne øst – Mandal øst.

Sjekkliste for risiko- og sårbarhet – Kristiansand kommune

Det er tatt utgangspunkt i Kristiansand
kommune sin sjekkliste for ROS for
parsellen Kristiansand vest - Søgne øst.

NS – 5814: 2008 Krav til risikovurderinger.

Standard Norge

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven).

Miljøverndepartementet
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Kart over grunnforurensning. (tilgjengelig fra:
http://grunn.miljodirektoratet.no/)

Miljødirektoratet

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet
(2011). Temaveileder.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)

DSB sin kartinnsynsløsning: kart.dsb.no

DSB

Flaum og skredfare i arealplaner (sist. rev. 2014)

Norges Vassdrags- og Energidirektorat
(NVE)

NVE sin kartkatalog
http://gis3.nve.no/kartkatalog/metadatahg_datasett.html

NVE

NGU løsmassekart: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

NGU

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter

Statens Vegvesen

Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken

Statens Vegvesen

Dokumenter til reguleringsplan for E39 Søgne Øst – Mandal Øst:
- Notat fra HazID-seminar Trafikksikkerhet
- Notat geoteknikk Monan Grunnforhold
-Rap 007 YM-plan

Sweco og Statens Vegvesen

Dokumenter til reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst:
- Fagrapport Støy
- Fagrapport Luft
- Notat Trafikk
- Notat Massedeponier
- Notat Nedslagsfelt over Rossevann (Drikkevann)

Rambøll

Miljøstatus Kart

Miljødirektoratet

Vegkart Beta

Statens Vegvesen

Prosedyre for risikostyring v1.0

Nye Veier AS

1.4

Forutsetninger og avgrensninger

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysene for
henholdsvis Søgne øst – Mandal øst, og Kristiansand vest – Søgne øst:







Analysene er på et overordnet og kvalitativt nivå.
Analysene omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig
driftsfase.
Analysene omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør
i anleggsfasen eller driftspersonell under drifts- og vedlikeholds operasjoner i
fremtidig anlegg.
Analysen tar utgangspunkt i den foreliggende informasjon som fremkommer av
planprogrammet på analysetidspunktet og de momenter som har kommet frem
gjennom analysemøter datert henholdsvis 04.11.2015 (Søgne øst – Mandal øst) og
22.09.2016 (Kristiansand vest – Søgne øst).
Analysene omfatter risikostyringsmålene; personsikkerhet, ytre miljø/natur og
materielle verdier.
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ROS-analysene
omhandler
mulige
uønskede
enkelthendelser,
ikke
sammenfallende hendelser og kaskade-effekter som kan oppstå på bakgrunn av
disse.
De vurderinger som er gjort av identifiserte risikoforhold og aktuelle tiltak forutsettes
fulgt opp i videre plan- og prosjektfaser.
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1.5

Forkortelser og definisjoner
ALARP As Low As Reasonably Practicable – prinsipp for risikostyring .
Risikonivået vurderes som så lavt som praktisk mulig.
AMK Akuttmedisink kommunikasjonssentral
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HMS Helse, miljø og sikkerhet
NGU Norges geologiske undersøkelse
NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat
ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse
SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Svv Statens vegvesen
TEK 10 Byggteknisk forskrift
VA Vann- og avløp
YM Ytre miljø
ÅDT Årsdøgnstrafikk
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2

Metode

2.1

Metodikk

Metodikken som har blitt benyttet i for begge ROS-analysene er i henhold til NS 5814 Krav til
risikovurderinger (2) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (3). Prosessen for gjennomføring av ROS-analysen har
foregått i følgende trinn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beskrivelse av analyseobjekt
Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser
Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser
Risikoevaluering og identifikasjon av mulige tiltak
Oppfølging og rapportering

2.2

Risikosamlinger

2.2.1

Risikosamling Søgne øst – Mandal øst 04.11.2015

ROS-analysen for parsellen Søgne øst – Mandal øst ble gjennomført i løpet høsten/vinteren
2015-2016, når Statens vegvesen Region Sør var prosjekteier. Det ble gjennomført et
analysemøte ved Statens vegvesen Region Sør sine kontorer i Kristiansand den 4. november
2015.
Akseptkriterier og risikomatriser ble presentert, og det ble gjennomgått en egen sjekkliste for
ROS. Denne sjekklisten er basert på sjekkliste ROS fra Stavanger kommune. Videre ble fare
og mulig risiko som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring av tiltaket diskutert, og et
kvalitativt utvalg av uønskede hendelser drøftet. En oversikt over deltakere på analysemøtet
er presentert i tabell 1. Rapport fra samlingen ble utarbeidet av Sweco i etterkant av møtet.
Tabell 2: Oversikt over deltakere på analysemøte for Søgne øst – Mandal øst 04.11.2015.

Navn
Jon Terje Eikeland
Ragnar Hellerslien
Inge Grosås
Christiane Brandvoll
Jone Strømsvåg
Håkon Nordgaard
Terje Pedersen
Yngve Årøy
Marianne Bøe
Gunnar Sandvik
Karl-Arne Hollingsholm
Bjørn Hammer

Funksjon
Planleggingsleder
Prosjekteringsleder
Geotekniker
Biolog
Geolog
Planlegger
Lensmann Søgne og
Songdalen
Fylkesberedskapssjef
Møteleder og referent
Fagansvarlig YM og ROS
Oppdragsleder
Fagansvarlig konstruksjon

Firma
Statens Vegvesen Region Sør
Statens Vegvesen Region Sør
Statens Vegvesen Region Sør
Statens Vegvesen Region Sør
Statens Vegvesen Region Sør
Statens Vegvesen Region Sør
Politiet
Fylkesmannen Vest Agder
Sweco Norge AS
Sweco Norge AS
Sweco Norge AS
Sweco Norge AS
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2.2.2

Risikosamling Kristiansand vest – Søgne øst 22.09.2016

ROS-analysen for parsellen Kristiansand vest - Søgne øst ble gjennomført i september 2016,
med Nye Veier AS som prosjekteier. Det ble gjennomført et analysemøte ved Rambøll sitt
kontor i Kristiansand den 22. september 2016.
Akseptkriterier og risikomatriser ble presentert, og det ble gjennomgått en egen sjekkliste for
ROS. Denne sjekklisten er basert på sjekkliste ROS fra Kristiansand kommune. Videre ble fare
og mulig risiko som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring av tiltaket diskutert, og et
kvalitativt utvalg av uønskede hendelser drøftet. En oversikt over deltakere på analysemøtet
er presentert i tabell 2. Rapport fra samlingen ble utarbeidet av Rambølls avdeling Risk
Management i etterkant av møtet.
Tabell 3: Oversikt over deltakere på analysemøte for Søgne øst – Mandal øst 04.11.2015.

Navn
Jon Terje Ekeland
Hans Kristian Holmen
Sigurd Paulsen
Eirik Martens Svensen
Christina Rasmussen
Robert Tskhovrebov
Kay Christian
Jørgensen
Yngve Årøy

Funksjon
Planleggingsleder
Rådgiver, HMSK
Beredskapsjef
Planleder
Planlegger
Ingeniør
Arealplanlegger

Firma
Nye Veier AS
Nye Veier AS
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Songdalen kommune

Fylkesberedskapssjef

Johnny Flæte

Overbrannmester

Jan Røilid

Brannsjef

Yngvar Aas
Cecilia Susanne Orosz
Arild Vestbø

Trafikkoordinator
Prosjektleder
Prosjekteringsleder/
Fagansvarlig Veg
Fagansvarlig Plan
Fagansvarlig Miljø
Fagansvarlig ROS
Medarbeider, ROS

Fylkesmannen i Aust- og VestAgder
Kristiansandregionens brann og
redning IKS
Kristiansandregionens brann og
redning IKS
Politiet
Rambøll
Rambøll

Randi Aune-Steinacher
Per Kristian Røhr
Alexander Ekren
Signe Oma Engevik

Rambøll
Rambøll
Rambøll
Rambøll
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2.3

Akseptkriterier

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. For alle identifiserte
uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens iht. til kategoriene i tabell 4 og
tabell 5 presentert i kapittel 2.5. Det er utarbeidet egne risikomatriser for hvert av
risikostyringsmålene i tabellene 4 og 5, som benyttes i denne analysen. Disse har tatt
utgangspunkt i risikomatrise fra Nye Veiers prosedyre for risikostyring (4), men er tilpasset de
respektive risikostyringsmålene.
Risikomatrisene er delt inn i 3 risikoområder, som også beskriver akseptkriterier for hvordan
tiltak skal vurderes.
Risiko er akseptabel, men finnes det enkle forbedringer som reduserer
risiko ytterligere så gjennomføres disse.
Risiko er ikke akseptabel. Risikoreduserende tiltak bør vurderes ut ifra
ALARP-prinsippet.
Risiko er ikke akseptabel og man kan ikke fortsette aktivitet/avdekket
forhold uten å gjennomføre tiltak.

2.4

Risikomatrise

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig

5

Meget
sannsynlig

4

Sannsynlig

3

Mindre
sannsynlig

2

Lite sannsynlig

1

1

2

3

4

5

Ubetydelig

Liten

Middels

Alvorlig

Kritisk

Konsekvenser
Figur 3: Risikomatrise.
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2.5

Vurdering av sannsynlighet og konsekvens

Vurdering av konsekvenser og sannsynlighet for identifiserte uønskede hendelser gjøres i
henhold til følgende fastsatte skala med beskrivelser:
Tabell 4: Kategorisering av konsekvenser.
Konsekvens
Nivå Personsikkerhet

Kritisk

5

Ytre miljø/ natur

Materielle verdier

(PS)

(YM)

(MV)

Dødsfall.

Store miljøskader,

Kostnad/ tap på over

Flere døde eller

varige eller tar flere år

100 mill. NOK

alvorlig skadde med

å lege

varige mén
Alvorlig

4

En eller flere alvorlig

Alvorlig miljøskade

Kostnad/tap mellom 20

skadde med fare for

med store utslipp

– 100 mill NOK

Personskade, en eller

Utslipp og skade på

Kostnad/tap på 5 – 20

flere skadde.

ytre miljø.

mill. NOK

Mindre skade.

Mindre utslipp med

Kostnad/tap på 1 – 5

Medisinsk behandling

begrenset miljøskade.

mill. NOK

med opptil 14 dager

Ingen varig skade

varige mén
Middels

3

Sykefravær over 4
uker
Liten

2

sykemelding
Ubetydelig

1

Ubetydelig skade på

Ubetydelig utslipp.

Kostnad/tap på under

en person.

Liten/ingen miljøskade

1 mill. NOK

Tabell 5: Kategorisering av sannsynlighet.
Beskrivelse av sannsynlighet
Sannsynlighet

Nivå

Svært sannsynlig

5

Vil skje ukentlig

Oftere enn 1 gang pr. år

Meget sannsynlig

4

Vil skje flere ganger

1 gang pr. 1 – 10 år

Sannsynlig

3

Vil skje en gang

1 gang pr. 10 – 100 år

Har hørt om, men vil

Mer enn 100 år mellom hver gang

antakelig ikke skje

det skjer

Aldri hørt om, vil neppe skje

Tilnærmet utenkelig, aldri hørt om

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

2

1

Prosjekt

Drift

liknende hendelser
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3

Fareidentifisering

3.1

Vurdering av aktuelle farer

3.1.1
Naturgitte forhold
3.1.1.1 Snøskred, steinsprang og isras
Flere deler av planområdene er utsatt for snøskred og steinsprang. Videre er også isras fra
skjæringer, skrenter og tunnelpåhugg vurdert som en aktuell risiko. For parsellen Søgne øst –
Mandal øst er det spesielt områdene ved Klepland/Monan og på østsiden av Trysfjorden hvor
det er registrert aktsomhetsområder for skredfare i de nasjonale databasene. For parsellen
Kristiansand vest – Søgne øst er det registrert skredfare ved områdene der det skal etableres
tunnelpåhugg, mellom Bukksteinsvannet og Mjåvann, ved Rosseland samt syd for Volleberg,
og mellom Lohnelier og Trysfjorden.

N
Figur 4: Skredfare i østre del av planområdet for parsellen Søgne øst – Mandal øst. Fare for snøskred i rødt og
fare for steinsprang i sort.

N
Figur 5: Skredfare i vestre del av planområdet for parsellen Søgne øst – Mandal øst. Fare for snøskred i rødt og
fare for steinsprang i sort.
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Figur 6: Skredfare i vestre del av planområdet for parsellen Søgne øst – Mandal øst. Fare for snøskred i rødt og
fare for steinsprang i sort.

Det er også spredt fare for jordskred flere steder området. I hovedsak er registrerte
skredhendelser i planområdet knyttet til eksisterende E39. Likevel går ny planlagt trasé for E39
gjennom flere aktsomhetsområder for skred, og det blir nødvendig med opparbeiding av flere
høye nye skjæringer for å drive vegen frem. Store deler av planområdet er preget av bratt
terreng. Skredhendelser fører som regel til skade på materielle verdier, men kan også utgjøre
skade på naturmiljøet og i verste fall volde alvorlig skade i forhold til menneskers liv og helse.
Ettersom aktsomhetskartene i de nasjonale databasene bare er teoretiske beregninger bør det
gjøres ytterligere vurderinger av personer med geologisk kompetanse før anleggsstart i
områder der det er konsentrert og overlappende registrert fare/aktsomhet for de ulike
skredtypene. Det er gjennomført egne ingeniørgeologiske befaringer som har vurdert
skredrisiko på detaljerte steder både for drifts- og anleggsfasen.
Anleggsfasen (A1)

Rasfaren i anleggsfasen vil sannsynligvis ikke angå tredjepart, da eksisterende E39 vil
opprettholdes så lenge byggingen pågår. Det kan allikevel være steder på strekningen der
tredjepart kan være utsatt for ras- og steinsprang. Eksempelvis dersom personer enten
tilsiktet eller utilsiktet befinner seg innenfor anleggsområdet.
Det nye veganlegget vil ikke åpne for allmenn trafikk før det står ferdig. Rasfare for
arbeidstakere i anleggsfasen bør inngå i vurderingene for SHA-planen for prosjektet.
Driftsfasen (D1)

Faren for ras/skred vil i driftsfasen være spesielt tilknyttet tunnel hvor tunnelpåhuggene går
inn i bratte skrenter eller vil få forskjæringer, dette gjelder begge parseller. Ved
tunnelpåhuggene kan det være fare for steinsprang og isras fra naturlig terreng, utglidninger
av berg fra sprengte skjæringer og/eller utglidninger av løsmasser fra bratte partier.
Krav til ras - og skredsikring iht. gjeldene regelverk i prosjekterings- og i utførelsesfasen av
tunneler og veger etc., skal hindre at nye veg- og tunnelstrekninger skal utsettes for ras og
skred. Eventuelle farer og potensielle uønskede hendelser kan også skje som følge av
menneskelig svikt i prosjekterings- og i anleggsfasen. Dårlig og manglende vedlikehold av
sikringsopplegget kan også være en faktor knyttet til skred- og rasfare.
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Anbefalte avbøtende tiltak

De vanligste tiltakene mot snøskred er snøskjermer på toppen av fjellsiden for å redusere
transporten av fokksnø ut i løsneområdet. I tillegg gjøres ofte støtteforbygninger i
løsneområdet for å forankre snødekket. Det kan også være aktuelt med bremse-, lede-, eller
fangvoller i utløpsområder for skred. De vanligste tiltakene mot jord og- steinskred er bruk av
armering, bolting, nett eller geotekstiler. Tiltak mot jordskred er ofte beplantning eller motfylling
i skråningsfot. Sikringstiltak i utløpsområder uavhengig av typen skredfare, er vanligvis
terrengtiltak som har til hensikt å lede skredmasser utenom områder med skadepotensiale.
Sikringstiltak mot snøskred, isfall og steinsprang eller steinras må følges opp av personell med
geologisk/geoteknisk kompetanse før igangsetting og underveis i anleggsperioden. Det vises
også til fagrapportene for geoteknikk og geologi ifm. planarbeidet.
3.1.1.2 Grunnforhold
Mesteparten av trasé for ny E39 i planområdet vil anlegges over tynt humus – torvdekke og
ellers stedvis tynt dekke over bart fjell. Planlagt trasé går også stedvis over områder med
torv og myr. I noen tilfeller krysser planlagt trasé arealer med skredmateriale,
breelvavsetninger og elveavsetninger.

N
Figur 7: Utsnitt fra løsmassekart, oversikt for parsellen Søgne øst – Mandal øst.
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Figur 8: Utsnitt fra løsmassekart, oversikt for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst.

Anleggsfasen (A2, A6, A12)

I parsellen Søgne øst – Mandal øst er det potensiale for ustabil grunn ved Monan/Klepland.
Tidligere fagundersøkelser fra planarbeidet eller som er gjort i området viser potensiale for
kvikkleire langs Søgneelva sør for Monan. Mer informasjon om kvikkleireforholdene på denne
strekningen er beskrevet i egen rapport med geotekniske vurderinger for reguleringsplan for
området og sør for Monan.
Det er også gjennomført geotekniske vurderinger for planområdet til parsellen Kristiansand
vest – Søgne øst. Det er ikke registrert kvikkleire på denne delen av strekningen. Avhengig av
tykkelsen på sjiktene bør man ha aktsom planlegging i arealer med elveavsetninger,
breelvavsetninger og der det er registrert skredmateriale. Dette fordi disse feltene
erfaringsmessig har noe økt potensiale for ustabil grunn enn de omkringliggende arealer. En
oversikt over hvor i planområdet dette er mest aktuelt er vist i figurene 9 og 10.
I parsellen Kristiansand vest – Søgne øst er det aktuelt med masseutfyllinger i vann- og
myrområder noe som medfører risiko for utglidninger. Konsekvensene rundt dette vil kunne
føre til personskader på de som oppholder seg i anleggsområdet om det inntreffer, materielle
skader samt mindre lokale miljøskader. Det vil være viktig å implementere tiltak for å unngå
dette i anleggsfasen.
Det er generelt for begge parsellene i områder der det skal etableres tunneler svakhetssoner
i berg som kan medføre utrasing av steinblokker. For parsell Søgne øst – Mandal øst gjelder
dette spesielt ved Lindelia tunnelen. Det er også registrert svakhetssoner i berg på øvrige deler
av strekningen, og det bør gjennomføres ytterligere vurderinger av dette under
detaljplanlegging av tunneler.
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Figur 9: Utsnitt fra NGU løsmassekart, øst i planområdet. Ved Monan/Klepland og Fidjan er det langs planlagt
trasé for ny E39 i blått innsirklet områder med breeleavsetning (oransje felt), elveavsetning (gult felt) og
skredmateriale (rødt felt).

N
Figur 10:Utsnitt fra NGU løsmassekart. Ved området for planlagt tunnelpåhugg ved Vedderheia, ved Tag og ved
næringsområdet på Lohnelier er det langs planlagt trasé for ny E39 i blått innsirklet områder med breeleavsetning
(oransje felt) og elveavsetning (gule felt).

Driftsfasen (D2)

Det er gjennomført grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med plan- og
prosjekteringsarbeidene. Så lenge potensialet for ustabil grunn på de påpekte stedene blir
hensyntatt i planleggingsfasen og anleggsfasen vil ikke dette anlegget ha større potensiale for
at uønskede hendelser oppstår i driftsfasen enn det som normalt aksepteres for lignende

Side 18 av 71

ROS-ANALYSE
E39 KRISTIANSAND VEST – MANDAL ØST

anlegg ellers i landet. Forhold tilknyttet svakhetssoner i berg og tunneler omfatter også
driftsfase, en hendelse i trafikkert tunnel vil kunne medføre alvorlige konsekvenser.
Det er viktig at personell med geoteknisk kompetanse kommer med sine anbefalinger før
anleggsstart og de anbefalte avbøtende tiltak blir etterfulgt.
Anbefalte avbøtende tiltak

For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot ustabil grunn er det nødvendig å identifisere arealer
der det er behov for etablering av motfyllinger og hvor det vil være behov for masseutskifting.
I tillegg lokalspesifikke valg av løsninger for fundamentering i enkelte områder langs
anlegget, for å oppnå en tilstrekkelig sikkerhet mot ustabil grunn. Dette vil spesielt gjelde
områdene der det skal anlegges bru, kulvert eller store konstruksjoner ellers.
Det forutsettes at forslag til tiltak som er identifisert gjennom de geotekniske vurderingene
ved plan- og prosjekteringsarbeidet, blir implementert.
Det bør også gjennomføres vurderinger av svakhetssoner og risiko i forbindelse med
detaljplanlegging av tunneler.
3.1.1.3 Flom i elv og innsjø
Både planlagt ny og eksisterende strekning krysser flere elver, bekkevassdrag og innsjøer.
Flom i disse kan medføre risiko både i anleggs- og driftsfasen gjennom skader på personer (i
ekstreme sitasjoner), miljøskader og materielle skader. Ny vei vil krysse vassdrag enten
gjennom bruer eller utfyllinger. Beregninger gjort av NVE viser at for parsellen Søgne øst –
Mandal øst vil området like sør for Monan ha potensiale for å bli berørt av flom fra
Søgneelva.
For parsellen Kristiansand vest – Søgne øst vil flom i Songdalselva lenger nord ved
Rosseland kunne berøre eksisterende E39 og gi reduserte adkomstmuligheter til
anleggsområdet under anleggsfasen.
Figurene under viser beregnet 200-års-flom for dagens terreng i de aktuelle områdene.

N
Figur 11: NVE sin beregning av 200-års flom i Søgneelva ved Klepland/Monan.
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Figur 12: NVE sin beregning av 200-års flom i Songdalselva/Rossevannsbekken ved Rosseland.

Videre vurderes det også at løsninger for drenering og håndtering av overvann kan skape
flomsituasjoner i lavtliggende områder.
Anleggsfasen (A5, A7, A13)
Flom fra Søgneelva ved Klepland/Monan kan påvirke anleggsfasen i prosjektet for parsellen
Søgne øst – Mandal øst. Dette gjelder i hovedsak tiltak i forbindelse med påkobling mellom
nytt og gammelt veganlegg.
Flom i Songdalselva/Rossevannsbekken over 200-års flom nivå vil kunne føre til redusert
fremkommelighet på dagens E39, dette vil også kunne påvirke adkomstmuligheter til og fra
anleggsområdet for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst via Rosseland og Tyskerveien.
Driftsfasen (D3, D4, D12)
Der vei vil krysse mindre bekker og vassdrag over fyllinger eller mindre bruløsninger vil tette
eller underdimensjonerte kulverter kunne føre til flom på tilstøtende veianlegg.
Drenering og løsninger for håndtering av overvann kan føre til oppsamling av større
vannmengder eller flom. Dette kan påvirke fremkommelighet på vei, men også medføre
større avrenning fra vegareal til resipient. I tillegg kan bygging av veg gjennom myrområder
føre til at dreneringseffekten fra myrene blir borte og potensielt forskyve overvannets
bevegelser i området.
Avbøtende tiltak
Ved regulering av nye veianlegg, slik som det foreliggende planarbeidet, er det mest vanlig å
dimensjonere anlegget for 200-års flom (Tek 10) som grunnlag for høydekoter for ny eller
endret vegbane. Ofte benyttes beregnet 200-års flom + 0,5m. Tiltak sør for ny E39 ved
Monan er enda ikke fullt ut planlagt. Det kan komme tiltak ifm. sammenkobling av gammelt
og nytt veganlegg i dette området.
Behovet for drenering og evt. fordrøyning, inkludert prosjektering av grøfter, stikkrenner og
system ellers for fremtidig håndtering overflatevann vurderes i forbindelse med
prosjekteringen av anlegget. Også eventuelt behov for utslippstillatelser for overvann fra veg
bør vurderes i forbindelse med prosjekteringen og valg av løsninger for dette må være på
plass før anleggsstart. Teknisk plan for VA vil følge byggeplanene for prosjektet.
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3.1.1.4 Radon
Både anleggsfasen og driftsfasen
I utgangspunktet er ikke radon et spesielt faremoment i dette tilfellet, da tiltaket som
planlegges er et veganlegg, ikke byggverk/anlegg for varig opphold. Likevel er
arbeidsplasser i bergrom og tunneler eksempler på arbeidsplasser som kan ha spesielle
utfordringer med radon i forbindelse med utarbeidingen av anleggene. Grunnen til dette er at
bearbeiding av masser og tilsig av grunnvann i anleggsperioden lettere vil frigjøre radongass.
Ved både driving av tunneler i anleggsfasen og ved varige perioder med vedlikeholdsarbeid i
driftsfasen, bør det som del av prosjekteringen vurderes sannsynligheten for
radoneksponering av ansatte gjennom byggeprosjektet.
Et måleprogram bør utarbeides i forkant sammen med beslutninger rundt avbøtende tiltak,
som f.eks. dimensjonering av ventilasjon o.l. Dette tas ikke med videre i ROS-analysen, men
forutsettes vurdert videre i SHA-planen for prosjektet.
3.1.1.5 Skog- og lyngbrann
Ny E39 vil for det meste bli liggende lengre borte fra eksisterende bebyggelse, enn dagens
E39. Dagens E39, vil bli liggende som tilkomst til eksisterende bebyggelse i planområdet, og
ny E39 er planlagt å tjene som gjennomfartsåre med høy fart og få avkjøringspunkter. Det
foreligger ingen planer om fortetting av bebyggelse mot ny E39.
Anleggsfasen (A3)
Planlagt vei vil gå gjennom eksisterende skog/utmark. Anleggsvirksomhet kan medføre noe
økt risiko for skogbrann under tørkeperioder i nærliggende terreng. Skog- og lyngbrann kan
spre seg mot boligområder dersom vindretninger legger til rette for det og føre til skader på
personer, miljø og materielle verdier.
Driftsfase
Bygging av ny E39 bygger i utgangspunktet ikke inn større risiko for at brann i planområdet
skal kunne påvirke bebyggelse enn situasjonen er i dag. Etter utbygging av ny E39 vil
nødetatenes responstid trolig endre seg i positiv grad i forhold til i dag. Hendelser tilknyttet
skog- og lyngbrann i anleggsfasen er ikke vurdert videre.
Anbefalte avbøtende tiltak:
Under anleggsfasen bør det i perioder hvor det advares mot særlig høy brannfare i
utmarksområder vurderes av entreprenør behov for ekstra sikringstiltak som kan redusere
sannsynligheten for brann.
Det anbefales videre at det utarbeides reviderte beredskapsplaner i samarbeid med berørte
kommuner og nødetater i forbindelse med ny E39.
3.1.1.6 Terrengformasjoner
Det er flere bratte skråninger i planområdet (aktsomhetsområder snøskred/steinsprang), bl.a.
der det skal etableres påhugg for tunnel. Det vil også bli enkelte høye skjæringer gjennom
hele området. Endringer i terrenget kan medføre risiko for at personer eller vilt faller og
skader seg dersom disse ligger skjult i terrenget og tilgjengelig for ferdsel. Konsekvenser av
fall vil være personskader.
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Anleggsfase (A4)
Endringer i terrenget kan være kamuflert av øvrig terreng og skog, dette medfører at stup og
bratte skjæringer kan komme overaskende på personer og dyr og man kan falle ned
skrenter. Spesielt i forbindelse med etablering av tunnelpåhugg og støyvoller/miljøtunnel ved
Volleberg kan dette medføre risiko. Her vil anleggsområdet ligge nært eksisterende
boligområde, og barn/unge kan oppholde seg nært anlegget.
Driftsfase
Ny strekning vil i hovedsak ikke gå nært boligområder, og sikres med gjerder. Vurderes som
ikke aktuelt videre for driftsfasen.
Anbefalte avbøtende tiltak
Statens vegvesen og Vegdirektoratet sine håndbøker og veiledere dekker vurderinger som
må gjøres i forbindelse med sikring av nye skjæringer som oppstår. Det utarbeides egne
fagrapporter for temaene geologi og geoteknikk i forbindelse med planarbeidet. For mer
informasjon om vurderinger av sikring og avbøtende tiltak ellers, vises det til disse. Normalt
sikres anleggsområder der det er fallrisiko eksempelvis med gjerder o.l.
3.1.2
Infrastruktur og trafikk
3.1.2.1 Trafikkulykker
Dagens E39 er ulykkesbelastet. Siden 1977 er det registrert over 200 trafikkulykker på denne
strekningen og det vurderes at ny E39 vil bidra til å redusere ulykkesbelastningen på dagens
strekning. Risikoanalysen har fokusert på vurdering av mulige hendelser og økt risiko som
følge av etablering av ny vei. Ny E39 vil i hovedsak gå gjennom et område bestående av
ubrukt mark og skoglandskap. Dette er et populært turområde for store deler av befolkningen
i Kristiansand og Songdalen. Hendelser i anleggsfasen omfatter potensielle konflikter mellom
anleggstrafikk og brukere av naturområder.
Etablering av motorvei med økte fartsgrenser kan føre til at uønskede hendelser får alvorlige
konsekvenser for personsikkerhet, og føre til skader på natur og materielle verdier.
Tungtrafikk som kommer fra utlandet med båt og skal videre sydvestover kan være spesielt
sårbare for ekstreme værsituasjoner, eksempelvis pga. glatt føre og manglende erfaring.
Planområdet vil være siste strekke med mulighet for å stanse tunge kjøretøy før stigninger
på videre kjøreveier medfører risiko for farlige trafikksituasjoner under glatte- og/eller
vanskelige kjøreforhold.
Anleggsfasen (A14)
Anleggsveier vil gå gjennom områder som er mye brukt til friluftsliv, spesielt områdene
mellom E39 og Kristiansand Anleggstrafikk kan komme i konflikt med myke trafikanter som
ferdes i området. Deler av området har anleggsveier med kurvaturer som gir mindre sikt
samtidig med vegetasjon, som kan gjøre det vanskelig å oppdage personer i veibane. Det
kan også være viltkrysninger av anleggsveier. Ved Rosseland vil det være aktuelt å frakte
maskiner og utstyr inn til anleggsområdet.
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Driftsfase (D8, D9, D10)
Ved etablering av firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t vil hendelser som medfører
størst risiko for trafikkulykker omfatte kollisjoner ved stans på motorvei, eller kjøretøy som
kommer ut i motsatt kjørefelt.
Videre er det også vurdert konsekvenser ved snøvær og/eller glatte utfordrende kjøreforhold.
Utenlandske tunge kjøretøy som kommer fra Kristiansand havn og skal videre vestover kan
møte utfordrende kjøreforhold når de kommer videre ut fra planområdet, selv om det er gode
kjøreforhold på denne delen av strekningen.
Anbefalte avbøtende tiltak:
Det bør stilles krav til at entreprenør gjennomfører detaljerte risikovurderinger for
anleggstrafikk, som omfatter bl.a. vurderinger av viltkrysninger, oversiktsforhold ved områder
hvor stier o.l. krysser anleggsvei (vegetasjon/kurvatur), krav til fartsgrenser på/til/fra
anleggsområdet.
Videre bør det gjennomføres vurderinger av aktuelle trafikksikkerhetstiltak i
detaljplanleggingen. Plassering av havarilommer og vegbredde som muliggjør stans utenfor
vegbane bør vurderes. Det bør også tas sikte på å unngå uheldige løsninger for av- og på
kjøringsramper og kryssløsninger. Eksempelvis tilstrebe å unngå løsninger der man må kjøre
mot kjøreretning ved atkomst til motorveg gjennom påkjøringsramper.
Det bør også legges til rette for å kunne advare kjøretøy på et tidlig tidspunkt før de kjører
videre inn på strekninger med vanskelige kjøreforhold, slik at man eksempelvis unngår kø
som følge av tungtransport som ikke er skodd for kjøreforhold o.l.
3.1.2.2 Ulykker med transport av farlig gods
Risikoen for uønsket hendelse med farlig gods vil i hovedsak gjelde i de planlagte tunnelene,
ved det sårbare naturmiljøet ved Døle bru, samt ved kryssing over fjorder og
vassdragsområder, da spesielt i forbindelse med Rossevann – som er en av to
drikkevannskilder for Kristiansand kommune. Drikkevannskilden Rossevann eies av
Kristiansand kommune. Til daglig får ca. 45.000 mennesker sitt drikkevann herfra. I
situasjoner der Tronstadvann er ute av drift, kan Rossevann forsyne også deler av Søgne og
Songdalen, til sammen ca. 100 000 mennesker, og er derfor også en viktig beredskapskilde.
Uønsket hendelse med transport av farlig gods som kan skade naturmiljøet (olje, kjemikalier,
sprengstoff, etc.) kan bli alvorlig. Estimert tungtrafikkandel langs dagens E39 på det aktuelle
strekket er 14-16%. Det er ikke kjent hva type gods som blir fraktet, men på dagens E39
gjennom planområdet er det hos DSB beregnet å passere i mellom 120-140 000 tonn farlig
gods/m3 årlig (2012-tall).
Hos Statens vegvesen sitt Vegkart Beta står dagens E39 oppført med noe varierende ÅDT
gjennom planområdet. For parsellen Søgne øst – Mandal øst er ÅDT ca. 9000 helt vest i
planområdet, og 17 000 helt øst i planområdet. ÅDT for parsellen Kristiansand vest – Søgne
øst er ca. 17 000 syd for Volleberg og Mjåvann, og ca. 23 500 nordøst i planområdet der
man kobler seg på eksisterende E39 (krysset ved Grauthelleren).
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Anleggsfasen
Risiko for hendelser tilknyttet i anleggsfasen vurderes som en del av prosjektets SHA-plan.
Driftsfasen (D7, D12, D14, D15)
Utslipp av farlig gods ut i sårbare naturmiljø i planområdet kan i driftsfasen potensielt få
alvorlige konsekvenser. For parsellen Søgne øst – Mandal øst er det naturmiljøet ved Døle
bru, Trysfjorden og områdets elver/bekkevassdrag (Søgneelva, Kleplandsbekken, Tverråna
og Dåsåna) vurdert som særlig sårbare områder.
Ved kryssnings-/påkoblingspunkt mot eksisterende E39 vil alvorlige hendelser som med
brann- og eksplosjonsfarlige stoffer medføre at overliggende bru må stenges.
For parsellen Kristiansand vest – Søgne øst er drikkevannskilden Rossevann vurdert som
spesielt sårbar. Felles for begge parseller er ulykker med farlig gods i forbindelse med
tunneler.
Anbefalte avbøtende tiltak
For alle tunneler lengre enn 500 m har tunneleier ansvar for at det utarbeides en
beredskapsplan. Planen skal utarbeides under planlegging av tunnelen i samarbeid med
lokale redningsetater. Nærliggende tunneler bør ses i sammenheng når beredskapsplan
utarbeides. Vurderingen gjøres sammen med brannvesenet, politiet og AMK.
Det må sikres god drenering langs vegen slik at eventuelle utslipp ikke når de sårbare
naturmiljøene i planområdet. Det planlegges lokalt infiltrasjonsanlegg for oppsamling av
overvann flere steder i nærheten av de registrerte sårbare naturmiljøene. Ved Tverråna
planlegges lokalt infiltrasjonsanlegg for oppsamling av overvann.
Ved Dåsåna planlegges lokalt sedimentasjonsanlegg for håndtering av overvann.
Ved Trysfjordbrua blir det infiltrasjon i lokale masser, og det må sikres god grøftefunksjon
gjennom under anlegning av vei. Vannmengde i fjorden sikrer rask uttynning av overvannet.
Det henvises til eget YM-notat for redegjørelse rundt overvann ved Trysfjorden.
Alt vann fra vasking av tunneler skal føres til egne naturbaserte rensebasseng eller
innendørs rensebasseng for tunnelvaskevann før utløp i vassdrag. Det etableres et eget
overvåkingssystem for sårbare vassdragsområder. Dette er nærmere beskrevet i prosjektets
YM-plan.
Det bør gjøres vurderinger rundt evt. behov for forsterkinger under bro / såle ved
kryssingspunktene over eksisterende veg, for å øke tåleevnen dersom det skulle oppstå
uønskede hendelser med sprengningsfare.
I forbindelse med drikkevannskilden på Rossevann er det foreslått løsninger som omfatter
leding av overvann og tunnelvaskevann ut fra nedbørsfeltet til Rossevann og videre mot
Monan. Tiltak i forbindelse med drenering og overvann er videre detaljert beskrevet i egne
VA-notat.
Videre vurderes det egne løsninger for bru over Rossevann med sikte på å unngå
forurensning av drikkevann, slik som sprutskjermer og betongkanter.
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3.1.2.3 Bruk av transportnettet for myke trafikanter
Det meste av den nye strekningen vil ikke ha tilbud til myke trafikanter.
Anleggsfasen og driftsfasen (D13)
Risikoen vil i hovedsak gjelde ved planlagt innfartsparkering og buss på parsellen Søgne øst
– Mandal øst.
Avbøtende tiltak
Fortau/perrong ved busstopp og innfartsparkering. Det er viktig med gode arealer for parkering
og manøvrering som hensyntar potensialet for konflikt med myke trafikanter.
3.1.2.4 Støy fra vegtrafikk
Økt fart og generell årlig vekst av trafikkmengder gir også økte prognoser for vegtrafikkstøy.
Dagens E39 ligger nærmere boligområder en planlagt ny E39, som i hovedsak vil gå gjennom
uberørt mark. Støyforholdene for boligområdene vurderes å bli lavere ettersom mye trafikk
ledes bort fra den eksisterende veien.
Anleggsfase
Anleggsfasen vil kunne medføre noe økt støynivå for enkelte områder i perioder. Dette er
ikke vurdert videre i analysen.
Driftsfase (D6)
Støy fra ny veg kan potensielt skjemme omkringliggende bebyggelse, men det vurderes at
færre boliger totalt vil bli berørt en hva som er tilfelle med dagens situasjon.
Avbøtende tiltak
Det er utarbeidet egne fagrapporter for Støy for de to parsellene, der støydempende tiltak i
henhold til T-1442 er angitt.
3.1.2.5 Bortfall av infrastruktur
Planarbeidet legger til rette for bygging av nytt veianlegg, og inkluderer nye broer og
tunneler. Dette vil etter at det nye anlegget åpner være en del av den kritiske infrastrukturen
– det nasjonale stamveinettet. Av samfunnsviktig infrastruktur innen planområdet ellers kan,
demningen ved Repstadvannet og drikkevannskilden Rossevann nevnes. I tillegg går Agder
Energi sin 110 kV høyspent på tvers (nord-sørgående) av planområdet for parsellen Søgne
øst – Mandal øst. Denne vil ikke berøres, da nytt veianlegg planlegges i tunnel under dette
området.
Det er også noen mindre kraftlinjer (lavspent); fra Kjelland og opp til Repstad, fra Djupmyra til
Nedre Knibe, en nord for Øygardsheia, samt en som går parallelt med dagens E39 langs
Søgneelva og nordover mot Volleberg/Rosseland.
Anleggsfasen
Høyspent vil i utgangspunktet ikke bli berørt. Det er potensielt behov for å flytte på master for
lavspentlinjen ved utarbeiding av ny E39, spesielt vil dette gjelde ved området for
tunnelpåhugg ved Vedderheia og ved næringsområdet på Lohnelier.
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Hendelser i anleggsfasen vedrørende drikkevannskilden er vurdert i forbindelse med
avsnittene som omfatter ulykker med farlig gods og forurensning under anleggsfasen. Det
gjennomføres også en egen risikovurdering i forbindelse med drikkevannskilden og
forurensningsrisiko som følge av planlagt tiltak.
Driftsfasen (D5)
Bortfall av el-tjenester i driftsperioden kan føre til at tunneler må stenges.
Hendelser i driftsfasen vedrørende drikkevannskilden er vurdert i forbindelse med avsnittene
som omfatter ulykker med farlig gods og forurensning/tilsiktede hendelser.
Anbefalte avbøtende tiltak
Gamle E39 blir liggende og vil kunne fungere som omkjøring ved evt. hendelser på ny E39
gjennom planområdet. Dette utgjør i seg selv en viktig reserveplan / avbøtende tiltak dersom
det skulle oppstå uønskede hendelser på ny E39. For tunnelene bør det vurderes å installere
nødstrømsaggregat. Nødløsning som gjør at all trafikk kan ledes i en tunnel (et løp) bør også
vurderes.
Flytting av el-master må gjøres i samarbeid med linjeeiere.
3.1.3
Virksomheter, omgivelser og forurensning
3.1.3.1 Forurenset grunn fra tidligere bruk
Det vil potensielt foregå graving, masseuttak/utskiftning og andre tiltak i område som er
registrert med mistanke om forurenset grunn på Monan for parsellen Søgne øst – Mandal
øst. Punktet står oppført i kategorien «Kan brukes med restriksjoner» - gammelt kommunalt
deponi.
I tillegg er det knyttet noe usikkerhet til historikken for næringsvirksomheten på Lohnelier og
skytebanen ved Mjåvann. Det er vurdert å være potensiale for forurensning fra tidligere
virksomhetene på disse to lokalitetene.
For parsellen Kristiansand vest – Søgne øst omfatter temaet dynamittlager ved
Øygårdsvannene. Lageret består av containere for oppbevaring – og dette vil bli flyttet før
anleggsarbeider starter. Punktet er ikke videre vurdert. Det ligger også en bensinstasjon ved
Hellemyr rett nord for planlagt kryss ved Grauthelleren. Det er foreløpig ikke planlagt at
denne vil bli berørt, og heller ingen kjente problemstillinger knyttet til denne og
grunnforurensning.
Anleggsfasen (A8, A9, A10)
For parsellen Søgne øst – Mandal øst har utbyggingsområdet for planlagte tiltak på Monan
og tiltak ifm. påkobling fra sør har i anleggsfasen potensiale for konflikt og spredning av
forurensede masser i grunnen.
Driftsfasen
Forurenset grunn i det aktuelle området vil lite trolig bli noe videre påvirket etter at anlegget
står ferdig og tas i bruk.
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Avbøtende tiltak
Graving, flytting og behandling av forurenset masse skal behandles etter forskrift om
begrensning av forurensning. Ved mistanke om grunnforurensning som ved planlagt tiltak på
Monan, skal det gjennomføres undersøkelser. Hvis mistanken bekreftes, skal det utarbeides
en tiltaksplan for utbyggingen/anleggsområdet som oversendes til kommunen. Tillatelse til å
bygge på forurenset grunn gis av kommunen ved at den fremlagte tiltaksplanen godkjennes.
3.1.3.2 Akutt forurensning
Anleggsvirksomhet kan medføre risiko for akutt forurensning i forbindelse med utslipp av
kjemikalier, avrenning fra massedeponier o.l. Dette vil i hovedsak medføre utslipp og skade
på ytre miljø, men også konsekvenser for personsikkerhet i forbindelse med drikkevann og
økonomiske konsekvenser for næringsvirksomheter som eventuelt blir berørt.
Anleggsfasen (A11, A15)
For anleggsvirksomhet vil forholdet være gjeldende på parsellen Kristiansand vest – Søgne
øst der det skal etableres fyllinger og bru i forbindelse med Bukksteinvannet. Vannet
benyttes som prosessvann for virksomheten Elkem i Kristiansand. Utslipp av sedimenter i
vannet vil kunne berøre dette.
Forholdet vil også være gjeldene for parsellen Søgne øst – Mandal øst, i naturmiljøet i
områdene ved Døle bru, Trysfjorden og områdets elver/bekkevassdrag (Søgneelva,
Monanbekken, Kleplandsbekken, Tverråna, Dåsåna, bekker ved Havåsen ), samt i myrområde
(Hanevansheia) sørvest for ny E39 i vestre del av Dyredalen som vil bli benyttet som
massedeponi som kan gi miljøskadelig avrenning til Mjåvatn. Det er i tillegg planlagt midlertidig
deponi for overskuddsmasser i Fidjan/Hellersdalen og bekken som da renner gjennom
deponiområde vil da bli utsatte for forurensning (mineralpartikler og nitrogen fra
sprengstoffrester).
Avsetningene langs Søgneelva har potensiale som større grunnvannsressurs. Søgneelven har
derfor et potensiale som kilde for drikkevannsforsyning og energibrønner.
Vegen krysser Søgneelva på en bru og det er fokus på å minimere inngrep i Søgneelva i en
anleggsperiode og i en permanent situasjon
Monanbekken har verdi som akvatisk biologisk mangfold og renner gjennom et område avsatt
til riggområde.
Kleplandsbekken har stor verdi som gytebekk for anadrom fisk og bekken har direkte tilførsel
til Søgneelva som er sårbar for forurensninger.
Gjennom Lohnelier industriområde renner Dåsåna som drenerer ut i Lohntjønn naturreservat.
Lohnetjønn naturreservat som ligger kort vei nedstrøms nytt kryssområde ved Lohnelier er
allerede belastet med høye tilførsler av vannforurensning og det blir derfor viktig å unngå
ytterligere negative konsekvenser av at ny E39 etableres.
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Veianlegg vil også medføre arealbeslag ved Havåsen, der 3-4 bekker i området vil drenere til
Dåsåna/Lundeelva og vannkvaliteten i disse bekkene må derfor holdes på et slikt nivå at de
ikke bidrar til å forurense disse viktige elvene, som ligger kort vei nedstrøms.

Driftsfasen (D15 og D18)
Aktuelle hendelser vil i hovedsak omfatte forurensning mot drikkevannskilden Rossevann fra
deponiområder på parsellen Kristiansand vest – Søgne øst, og utslipp av saltholding vegvann
til Søgneelva som er en stor grunnvannsressurs med potensialet som kilde for
drikkevannsforsyning og energibrønner. Største faren for for forurensning fra veien er knyttet
til veisalting og avrenning til grunn og vassdrag. Salt som havner i Søgneelva vil innenfor
brønnens tilrenningsområde kunne infiltereres i grunnen og ned i grunnvannsmagasinet.
Saltholding vann er tryngre enn ferskvann og vil synke mot dypet i grunnvannsmagasinet og
pumpet opp i brønnene med økende uttak. Boreprøver påviser iht. Asplan Viak (ref. notat
datert 01.02.2017) at det er salt grunnvann i peilebrønner.
Evt. andre hendelser for akutt forurensning knyttet parsell Søgne Øst- Mandal Øst i driftsfasen
er behandlet i kap. 3.1.2.2 Ulykker med transport av farlig gods.(Id D12)

Anbefalte avbøtende tiltak
For anleggsfasen må det etableres siltgardiner for å sikre vannkilden til virksomheten Elkem.
Videre opprettes det også et eget overvåkingsprogram og planer for utfyllings- og
deponiområder. Ytterligere krav og tiltak for å unngå forurensning fra anleggsvirksomhet og
deponiområder er beskrevet i prosjektets YM-plan.
Det er utarbeidet en egen rapport som omfatter drikkevannskilden Rossevann med tilhørende
nedslagsfelt (RAP-008 Rossevann Nedslagsfelt). Rapporten redegjør detaljert for aktuelle
risikoforhold som vil kunne medføre konsekvenser for drikkevannskilden, og foreslår aktuelle
avbøtende tiltak.
De generelle ovennevte avbøtende tiltak nevnt over er også gjeldende for parsell Søgne øst –
Mandal Øst. Videre følger en presisering av ytterligere avbøtende tiltak som er gjeldende for
denne parsellen:
Brufundamenter skal søkes plassert slik at vannstanden i elva ikke påvirkes nevneverdig. Det
tilrettelegges for hensynssoner langs elvebredden i dette område for å ivareta Søgneelva på
best mulig måte. Det må likevel forventes at anleggsarbeidet vil ha en viss negativ konsekvens
på vannkvaliteten i anleggsperioden, men det vil bli stilt krav om rensing av anleggs- og
prosessvann før utslipp i Søgneelv.Viser til RAPP-007 YM-plan som setter fokus på Søgneelva
og dens kvaliteter.

Et større myrområde (Hanevansheia) sørvest for ny E39 i vestre del av Dyredalen vil bli
benyttet som massedeponi. Det vil bli stilt krav om etablering av renseløsninger for å hindre
miljøskadelig avrenning herfra og ned til Mjåvatn.
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I dalbunnen av Fidjane/Hellersdalen område som er avsatt til anleggs- og riggområde, settes
av en hensynssone på minimum 5 meter for bevaring av kantvegetasjonen langs bekken og
det må prosjekteres løsninger som kan hindre forurensninger av typen mineralpartikler og
nitrogen fra sprengstoffrester.
Monanbekken renner gjennom et område avsatt til riggområde. Det planlegges for
sedimentasjonsbasseng i området med Monanbekken som resipient. Det vil bli stilt krav om
tiltak for å hindre forurensning i henhold til utslippstillatelsen.
Kleplandsbekken har stor verdi som gytebekk for anadrom fisk nedstrøms ny E39. Bekkeløpet
og minst 5 meter av kantvegetasjonen skal ivaretfas. Bekken har direkte tilførsel til Søgneelva
som er sårbar for forurensninger og det vil bli stilt krav til overvåkning.
Alle bruer unntatt Trysfjorden bru er utstyrt med drenssluk og drenssystem.
bru foreslås vegvannet drenert bort via sluk med nedføring og utslipp
Trysifjorden vurderes som en stor respient med god tåle evne og vil med
utsettes for akseptable utslippsverdier, og konskevensen av utslipp vurderes
til YM plan for ytterligere informasjon.

For Trysfjorden
direkte til sjø.
bakgrunn i det
som liten. Viser

Det vil bli stilt krav om oppsamling og rensing av alt anleggs- og prosessvann samt forurenset
overvann i anleggsområdene ved Lohnelier. Påslipp fra renseanlegg til Dåsåna skal ikke
aksepteres før vannkvaliteten ligger innenfor den naturlige variasjonen til aktuelle parametere,
slik denne er estimert på bakgrunn av den pågående tiltaksovervåkningen. Det gis forbehold
om at en utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Agder kan komme til å stille andre krav.

Generelt er alle hensynsoner vist på plankartet, og beskrevet generelt i RAPP-007 YM-plan.
Avbøtende tiltak vedr. utslipp av saltholdig veivann i driftsfasen:
Salt veivann må ledes ut av brønnenes tilrenningsområde. Dette
innebærer at det må bygges tette veigrøfter og at alt overvann fra veibane inklusiv fra tunnel
og bru samles ved vegkrysset ved Monan hvor det er et lavbrekk på vegen. Overvannet
renses via oljeavskiller og sedimentasjonsbasseng/fordrøyningsbasseng som foreslått i
reguleringsplan, men det må ledes i tett rør nedstrøms brønnområdet, dvs. nedstrøms sone
2. Dette vil kreve en ca. 600 m lang vannledning.
Et alternativ til dette vil være å ikke salte vei i aktuelt område. Dette vil trolig medføre
redusert fartsgrense vinterstid. Hvilket tiltak som iverksettes må vurderes nærmere av
veimyndighetene.
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3.1.3.3 Ulykker i bedrifter med storulykkepotensiale
Ved Mjåvann er det et etablert industriområde med aktiviteter som omfatter lager og
produksjon. Det ligger bl.a. et lagerlokale for distribusjon av fyrverkeri på dette området.
Området har i dag en sikkerhetssone på 300 m fra bygget, noe som medfører restriksjoner på
hva som tillates utbygd innenfor dette. Denne sikkerhetssonen gjelder også offentlig vei – og
før en eventuell bygging av ny adkomstvei til Mjåvann må det søkes dispensasjon for disse
restriksjonene fra DSB. Planlagt ny motorvei vil ligge utenfor denne sikkerhetssonen.
Håndtering av eksplosive stoffer er i dag strengt regulert, men en uønsket hendelse på
industriområdet som eksempelvis større brann kan medføre at det opprettes midlertidige
sikkerhetssoner på inntil 1 km.

Anleggsfase
Ulykker i bedrifter med storulykkepotensiale kan inntreffe i både anleggsfase og driftsfase.
Planlagt tiltak har ingen påvirkning på dette. Vurderes videre for driftsfase.
Driftsfase (D17)
Eksisterende og planlagt E39 vil kunne bli berørt dersom det forekommer omfattende ulykker
i bedrifter ved Mjåvann, eksempelvis brann i forbindelse med oppbevaring av fyrverkeri.
Konsekvenser vil være at veien blir midlertidig stengt for alminnelig ferdsel.
3.1.3.4 Høyspentmaster og magnetiske felt
Det befinner seg flere høyspentmaster innenfor plangrensen. Likevel utgjør i utgangspunktet
dette ikke noen spesiell risiko og planlagte tiltak bygger ikke inn noen større risiko for klatrefare
eller annen fare jf. høyspentmaster. Magnetiske felt er heller ikke noe vesentlig tema, da
planarbeidet omhandler veganlegg og ikke bygg/anlegg for varig opphold. Temaet tas ikke
med i den videre ROS-analysen.
3.1.4
Tilsiktede hendelser
3.1.4.1 Uønskede hendelser i forbindelse med bru over Rossevann
Rossevann er drikkevannskilde for store deler av Kristiansand, og tilsiktede hendelser i
tilknytning til drikkevannskilden kan medføre konsekvenser både for personsikkerhet, ytre
miljø/natur og materielle verdier.
Anleggsfase
Tilsiktede hendelser kan inntreffe i både anleggsfase og driftsfase. Sikring mot tilsiktede
hendelser bør være tema for detaljplanlegging og utarbeidelse av arbeidsplaner. Drøftes kun
videre for driftsfase.
Driftsfase (D19)
Tilsiktede hendelser i planområdet kan omfatte alt fra personer som eksempelvis stanser for å
kaste ting fra brua over Rossevann til personer som kjører utfor bru med vilje.
Avbøtende tiltak
Brua bør konstrueres på en slik måte at det ikke vil være naturlig å stanse på den for bilister,
og med tiltak som sikrer at kjøretøy som kolliderer med brua ikke kan havne i vannet.
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Eksempelvis vil betongkanter langs bru og sprutskjermer være aktuelle tiltak. Det er utarbeidet
en egen rapport som omfatter drikkevannskilden Rossevann med tilhørende nedslagsfelt
(RAP-008 Rossevann Nedslagsfelt). Rapporten redegjør detaljert for aktuelle risikoforhold som
vil kunne medføre konsekvenser for drikkevannskilden, og foreslår aktuelle avbøtende tiltak.
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4

Risikoevaluering

4.1

Risiko- og sårbarhetsanalyse anleggsfasen

De identifiserte uønskede hendelsene spesifikke for anleggsfasen er gitt en sannsynlighet og
konsekvens for hvert av risikostyringsmålene. Merk at sannsynligheten for en hendelse er den
samme uansett risikostyringsmål, men konsekvensvurderingene kan variere.
Resultatene for hvert av risikostyringsmålene, og vurderinger av hver enkelt hendelse er
presentert i egne tabeller under kapitlene 4.1.1, 4.1.2 og 4.1.3. Tallene i matrisen tilsvarer IDnummeret på hver enkelt hendelse. Forkortelsene PS, YM og MV refererer til
risikostyringsmålene personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier. Bokstavene S og
K henviser til sannsynlighets- og konsekvensvurderinger.
Det er i alt identifisert 16 aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold for anleggsfasen.
Hendelsene med ID-nummer fra A1 – A5 er generelle risikoforhold som omfatter begge
parseller. Hendelser med ID-nummer A6 – A11 omfatter kun parsellen Søgne øst – Mandal
øst, og hendelsene med ID-nummer A12 – A16 omfatter kun parsellen Kristiansand vest –
Søgne øst.
Ubetydelig
skade på en
person.

Personsikkerhet

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
skade.
Medisinsk
behandling
med opptil
14 dager
sykemelding

5

Personskad
e, en eller
flere skadde.
Sykefravær
over 4 uker

En eller flere
alvorlig
skadde med
fare for
varige mén

Dødsfall.
Flere døde
eller alvorlig
skadde med
varige mén

Oftere enn 1 gang pr. år

A8, A10

1 gang pr. 1 – 10 år

4
3

Mindre
sannsynlig

2

Lite
sannsynlig

1

1 gang pr. 10 – 100 år

A7, A12,

A5, A16

A1

A15 ,A11

A9, A13

A3, A4

Mer enn 100 år mellom
hver gang det skjer

A2, A14

Tilnærmet utenkelig,
aldri hørt om liknende
hendelser

A6

1

2

3

4

5

Ubetydeli
g

Liten

Middels

Alvorlig

Kritisk

Konsekvenser
Figur 13: Risikomatrise for personsikkerhet i anleggsfasen.
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Ubetydelig
utslipp.
Liten/ingen
miljøskade

Ytre miljø/natur

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
utslipp med
begrenset
miljøskade.
Ingen varig
skade

5

Utslipp og
skade på
ytre miljø.

A10

Alvorlig
miljøskade
med store
utslipp

Store miljøskader,
varige eller
tar flere år å
lege
Oftere enn 1 gang pr. år

A8

1 gang pr. 1 – 10 år

4
3

Mindre
sannsynlig

2

Lite
sannsynlig

1

1 gang pr. 10 – 100 år

A5, A12,

A1

A7

A16

A2, A4, A13,

A3

A14

A15,A11
Mer enn 100 år mellom
hver gang det skjer

A9

Tilnærmet utenkelig,
aldri hørt om liknende
hendelser

A6

1

2

3

4

5

Ubetydeli
g

Liten

Middels

Alvorlig

Kritisk

Kostnad/ tap
mellom 20 –
100 mill
NOK

Kostnad/ tap
på over 100
mill. NOK

Konsekvenser
Figur 14: Risikomatrise for ytre miljø/natur i anleggsfasen.

Materielle verdier

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

5

Mindre
sannsynlig

2

Lite
sannsynlig

1

Kostnad/ tap
på under 1
mill. NOK

Kostnad/ tap
på 1 – 5 mill.
NOK

A10

A8

Kostnad/ tap
på 5 – 20
mill. NOK

Oftere enn 1 gang pr. år
1 gang pr. 1 – 10 år

4
3

A1, A5, A12

A7, A15,
A16 ,A11

A3, A9

A2

A4, A13,
A14

1 gang pr. 10 – 100 år

Mer enn 100 år mellom
hver gang det skjer

Tilnærmet utenkelig,
aldri hørt om liknende
hendelser

A6

1

2

3

4

5

Ubetydeli
g

Liten

Middels

Alvorlig

Kritisk

Konsekvenser
Figur 15: Risikomatrise for materielle verdier i anleggsfasen.
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4.1.1

ROS-ANALYSE
– MANDAL ØST

Generelle risikoforhold i anleggsfasen

Tabell 6: Risiko og sårbarhetsanalyse iht. akseptkriterier og risikomatriser inkl. avbøtende tiltak for generelle risikoforhold felles for begge parseller i anleggsfasen.
ID

Parsell Uønsket hendelse

Hva skjer?

A1 Generell Steinsprang,
snøskred og isras

Konsekvens
Utfall av
hendelsen

<

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

PS

3

5

15

YM

3

1

3

MV

3

2

6

Årsak

Risikostyringsmål

Hva utløser hendelsen?

Personsikkerhet
(PS),
Ytre Miljø/natur
(YM),
Materielle
verdier (MV)

Steinsprang, snøskred og
isras fra bratte skrenter og
fjellsider kan føre til skader.
Gjelder spesielt ved områder
der det etableres skjæringer
og tunnelpåhugg.

Sannsynlighet

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

Forslag til risikoreduserende tiltak

Vurderinger av skrenter må gjennomføres av
geologer før igangsetting. Dette vil gi grunnlag
for vurderinger og dimensjonering av aktuelle
sikringstiltak som reduserer risiko. Sikring av
rasfarlige områder skal utføres før
igangsetting. Eksempel på tiltak:
- Grundig rensking av fjellskråning.
- Bruk av verneutstyr i anleggsfasen.
- Sikring av fjell i permanent situasjon.
- Sidemann alltid tilstede.
- Behov og grad av sikring må vurderes i
samarbeid med geologer
Anleggsområder skal markeres/avsperres med
bånd/gjerde.
Områder der det kan være risiko for at
steinsprang/isras/skred kan påføre 3.person
skade skal være avsperret med fysisk sikring.

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet x
Konsekvens

1

5

5

1

1

1

1

1

1
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Hva skjer?

A2 Generell Ras i tunnel

A3 Generell Skog- og
lyngbrannfare

A4 Generell Fallrisiko for
tredjepart ved
skjæringer/tunnel
påhugg

A5 Generell Flom i
planområdets

Årsak

Risikostyringsmål

Hva utløser hendelsen?

Personsikkerhet
(PS),
Ytre Miljø/natur
(YM),
Materielle
verdier (MV)

Tunneler vil flere steder på
strekning kunne krysse
svakhetssoner i berg. Dette
kan føre til utrasinger og
steinskred ved sprengningsarbeider i tunnel.

Varme- og
sprengningsarbeider i
perioder med tørke kan
medføre økt skog- og
lyngbrannfare på
strekningen.
Endringer i terrenget kan
være kamuflert av øvrig
terreng og skog, dette
medfører at stup og bratte
skjæringer kan komme
overaskende på personer og
dyr og man kan falle ned
skrenter.
Flom i planområdets
tilstøtende vassdrag kan

Sannsynlighet

Konsekvens
Utfall av
hendelsen

<

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

ROS-ANALYSE
– MANDAL ØST

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

Forslag til risikoreduserende tiltak
1 til 5

Det må stilles krav til detaljerte vurdering av
aktuelle svakhetssoner i berg for tunneler.
Dette vil gi grunnlag for dimensjonering av
aktuelle sikringstiltak som reduserer
sannsynligheten. Detaljerte vurderinger av
aktuelle svakhetssoner i berg for tunneler skal
utføres. Dette vil gi grunnlag for
dimensjonering av aktuelle sikringstiltak som
kan redusere sannsynligheten for utrasinger og
steinskred. Eksempel på tiltak: Fokus på høy
sikkerhet i anleggsfasen.
God kommunikasjon før
sprengning. God avstand til
sprengningsområdet. Verneutstyr.
Tilstrekkelig sprengningsmatte.

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet x
Konsekvens

1

4

4

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

PS

2

4

8

YM

2

1

2

MV

2

3

6

PS

2

3

6

YM

2

2

4

MV

2

2

4

PS

2

3

6

YM

2

1

2

1

1

1

MV

2

1

2

1

1

1

PS

3

2

6

3

2

6

I perioder hvor det advares mot særlig høy
brannfare i utmarksområder må entreprenør
vurdere ekstra sikringstiltak som kan redusere
sannsynligheten for brann. Eksempel på
sikringstiltak kan være brannvakt og
tilgjengelige pulverapparat, for å ivareta
1.slokkeinnsats.
Aktuelle områder skal sikres med
anleggsgjerder, varselskilt og lignende.

Tiltak sør for ny E39 ved Monan er enda ikke
fullt ut planlagt. Det kan komme tiltak ifm.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Hva skjer?

tilstøtende
vassdrag

Konsekvens
Utfall av
hendelsen

<

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

YM

3

2

6

MV

3

2

6

Årsak

Risikostyringsmål

Hva utløser hendelsen?

Personsikkerhet
(PS),
Ytre Miljø/natur
(YM),
Materielle
verdier (MV)

påvirke anleggsfasen, og føre
til redusert
fremkommelighet.

Sannsynlighet

ROS-ANALYSE
– MANDAL ØST

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

Forslag til risikoreduserende tiltak

sammenkobling av gammelt og nytt veganlegg
i dette området. Det må vurderes aktuelle
tiltak for å redusere konsekvenser i
anleggsfasen i detaljplanlegging

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet x
Konsekvens

3

2

6

3

2

6
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4.1.2

ROS-ANALYSE
– MANDAL ØST

Risikoforhold i anleggsfasen parsellen Søgne øst – Mandal øst

Tabell 7: Risiko og sårbarhetsanalyse iht. akseptkriterier og risikomatriser inkl. avbøtende tiltak som viser risikoforhold i anleggsfasen, spesielle for parsellen Søgne
øst – Mandal øst.
ID

Parsell Uønsket hendelse

Hva skjer?

A6 Søgne
østMandal
øst

Årsak

Risikostyringsmål

Hva utløser hendelsen?

Personsikkerhet
(PS),
Ytre Miljø/natur
(YM),
Materielle
verdier (MV)
PS

Ustabile
Tilstøtende områder ved
grunnforhold ved Monan består av kvikkleire.
Monan (kvikkleire) Planlagt utbygging kan
påvirke stabiliteten ved
Monan.

Overvann/Flom i
anleggsfase ved
Døle bru

A8 Søgne
østMandal
øst

Gammel
avfallsplass ved
Monan

Flatt og myrlendt terreng ved
Døle bru hvor ny veg skal
anlegges. Kan føre til større
vannmengder og i verste fall
flom sør for vegen.
Vegen skal anlegges gjennom
område med forurenset
grunn. Elven som renner like
ved er viktig tilholdssted for
laks, spesielt i forbindelse
med gyting.

<

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

1

4

4

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

Forslag til risikoreduserende tiltak

Det vises til geoteknisk vurderingsrapport
vedrørende grunnforhold på Monan.

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet x
Konsekvens

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

2

2

4

2

2

4

2

1

2

Det må gjøres detaljerte geotekniske
grunnundersøkelser før igangsetting.
YM

A7 Søgne
østMandal
øst

Konsekvens
Utfall av
hendelsen

Sannsynlighet

1

4

4

MV

1

3

3

PS

3

3

9

YM

3

3

9

MV

3

3

9

PS

5

2

10

YM

5

3

15

MV

5

2

10

Dersom ustabil grunn avdekkes må
hensynssone markeres i plankartet og
bestemmelser knyttet til avbøtende tiltak må
innlemmes i eksisterende og tilstøtende
planer.
Det må gjennomføres tiltak som sikrer god
overvannshåndtering i anleggsfasen. Teknisk
plan for VA vil følge byggeplanene for
prosjektet. Tiltak angitt i VA dokumenter må
følges.
Forurensede masser må fjernes og flyttes til
godkjent deponi. Det forutsettes
masseutskiftning. Det bør kartlegges tiltak som
ikke fører til stopp i anleggsfasen (jf.
restriksjoner som følge av gyting i Søgneelva).
For ytterligere anbefaling av avbøtende tiltak,
se YM-plan.
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ID

Hva skjer?

A9 Søgne
østMandal
øst

A10 Søgne
østMandal
øst

A11 Søgne
østMandal
øst

Mulig forurenset
grunn ved
Lohnelier

Mulig forurenset
grunn fra
skytebane

Mulig
forurensingav
elver/bekker og
vassdrag

Konsekvens
Utfall av
hendelsen

<

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

PS

2

2

4

YM

2

3

6

MV

2

2

4

PS

5

2

10

YM

5

2

10

MV

5

1

5

PS

3

3

9

YM

3

4

12

MV

3

3

9

Årsak

Risikostyringsmål

Hva utløser hendelsen?

Personsikkerhet
(PS),
Ytre Miljø/natur
(YM),
Materielle
verdier (MV)

Parsell Uønsket hendelse

Gammelt og eksisterende
industriområde. Lang tids
drift. Knyttet usikkerhet til
hva som finnes i grunnen. Se
også faresonekart tilknyttet
YM-tegninger
Det kan være tungmetaller i
grunnen ved de eksisterende
skyteskivene og en må være
obs på dette i videre
prosjektfaser.
Akutt forurensning (for
eksempel. mineralpartikler

Sannsynlighet

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

Forslag til risikoreduserende tiltak

og nitrogen fra sprengstoff,
drivstoff, avrenning
massedeponi,slam etc), kan
medføre miljøskader på
sårbare områder (ref

ROS-ANALYSE
– MANDAL ØST

Før anleggsfasen tar til må grunnen undersøkes
nærmere. Dersom forurensede masser
avdekkes må disse håndteres etter gjeldende
regelverk. Entreprenør må legge frem
prosedyre for håndtering av akutt forurensning
ved funn av forurensede masser i anleggsfasen.
Før anleggsfasen må grunnen undersøkes
nærmere dersom det skal foregå fysisk
inngripen i nærheten. Dersom forurensede
masser avdekkes må disse håndteres etter
gjeldende regelverk. Det forutsettes fjerning av
masser der det påvises forurensning.
Før anleggsfaen tar til må det opprettes et
eget overvåkingsprogram og planer for
utfyllings- og deponiområder. Tiltak og krav
for å unngå forurensning fra anleggsvirksomhet
og deponiområder må utføres som beskrevet i
prosjektets YM-plan og Avbøtende tiltak
beskrevet under kapittel 3.1.3.2 i ROS analyse
rapporten.. Krav om hensynsoner må
overholdes, som angitt på plankartet og
beskrevet i planbeskrivelsen.

Sannsynlighet

Konsekvens

Sannsynlighet x
Konsekvens

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

6

2

2

2

områder beskrevet i kap.
3.1.3.2.. 2 i ROS analyse
rapporten
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Risikoforhold i anleggsfasen parsellen Kristiansand vest – Søgne øst

4.1.3

Tabell 8: Risiko og sårbarhetsanalyse iht. akseptkriterier og risikomatriser inkl. avbøtende tiltak som viser risikoforhold i anleggsfasen, spesielle for parsellen
Kristiansand vest – Søgne øst.

ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur

Sannsynlighet x

1 til 5

1 til 5

PS

3

3

9

YM

3

2

6

MV

3

2

6

PS

2

2

4

(YM),

Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

3

6

2

2

4

2

2

4

2

1

2

2

1

2

2

1

2

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
A12 Kristian- Utglidning i

Masseutfylling i vann-

sand

forbindelse med

/myrområder medfører risiko

vest-

masseutfylling av for utglidninger/ras

Søgne øst vann

A13 Kristian- Flom i

Flom over 200-års nivå kan gi

sand

Songdalselva/

reduserte atkomstmuligheter

vest-

Rossevanns-

eller stenge atkomst til

Søgne øst bekken

Det må stilles krav til at entreprenør
gjennomfører detaljerte risikovurderinger av
arbeid med utfylling av
vann/masseutskiftninger i myr og at det
gjennomføres avbøtende tiltak basert på
risikovurderingen.
Det må gjennomføres en egen vurdering av
behov for tiltak for å redusere sannsynlighet-

YM

2

1

2

MV

2

1

2

området via Rosseland.

eller konsekvenser for flom i dette området.
Hvordan atkomst fra dette området skal skje er
ikke fastsatt.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

ROS-ANALYSE
– MANDAL ØST

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

2

4

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

1

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

4

2

3

6

2

2

4

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
A14 Kristian- Påkjørsel av myke Området er et populært
sand

trafikanter under turområde, som benyttes av

vest-

anleggs-arbeider

Søgne øst

Det må stilles krav til at entreprenør
PS

8

gjennomfører detaljerte risikovurderinger for

mange ulike grupper til ulike

anleggstrafikk, som omfatter bl.a. vurderinger

formål. Lite til ingen øvrig

av viltkrysninger, oversiktsforhold ved områder

trafikk kan bidra til å påvirke

YM

2

1

2

anleggsarbeideres

hvor stier o.l. krysser anleggsvei
(vegetasjon/kurvatur), krav til fartsgrenser

risikopersepsjon.

på/til/fra anleggsområdet, og at det
MV

2

1

2

gjennomføres avbøtende tiltak basert på
risikovurderingen.

A15 Kristian- Forurensning fra

Akutt forurensning kan

Det er gjennomført egne detaljerte
PS

3

3

9

sand

anleggs-

medføre miljøskader på

vest-

virksomhet ved

sårbare områder. Akutt

forbindelse med drikkevannskilden (RAP-008

forurensning kan nå

Rossevann nedslagsfelt). Denne beskriver

Søgne øst etablering av bru
over Rossevann

drikkevannskilde.

YM

3

4

12

Spredning av forurensede

risikovurderinger for akutt forurensning i

detaljerte vurderinger av aktuelle tiltak som
kan medføre redusert risiko for forurensning.

sedimenter i Rossevann pga.
aktivitet i vann.

Entreprenør må beskrive beredskapstiltak og
MV

3

3

9

gjennomføres tiltak basert på
risikovurderingen i RAP-008 Rossevann
nedslagsfelt.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

ROS-ANALYSE
– MANDAL ØST

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

1

2

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
Siltgardin benyttes som tiltak for oppsamling
av partikler o.l. i vann. Det må også benyttes
oljelenser sammen med siltgardin.
Det skal ikke være aktivitet (graving,
masseflytting o.l.) i vannet som medfører
risiko for spredning av kartlagte forurensede
sedimenter.
A16 Kristian- Forurensning fra

Virksomheten Elkem bruker

sand

anleggs-

vannet fra Bukksteinvannet i

vest-

virksomhet ved

driften og vil bli berørt ved

Søgne øst Bukksteinvann

PS

3

2

6

Det må etableres siltgardiner for å sikre
vannkilden til virksomheten.

YM

3

2

6

2

1

2

MV

3

3

9

2

2

4

utslipp av sedimenter fra
anlegget.
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4.2

Risiko- og sårbarhetsanalyse driftsfasen

De identifiserte uønskede hendelsene spesifikke for anleggsfasen er gitt en sannsynlighet og
konsekvens for hvert av risikostyringsmålene. Merk at sannsynligheten for en hendelse er den
samme uansett risikostyringsmål, men konsekvensvurderingene kan variere.
Resultatene for hvert av risikostyringsmålene, og vurderinger av hver enkelt hendelse er
presentert i egne tabeller under kapitlene 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3. Tallene i matrisen tilsvarer IDnummeret på hver enkelt hendelse. Forkortelsene PS, YM og MV refererer til
risikostyringsmålene personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier. Bokstavene S og
K henviser til sannsynlighets- og konsekvensvurderinger.
Det er i alt identifisert 19 aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold for driftssfasen.
Hendelsene med ID-nummer fra D1 – D10 er generelle risikoforhold som omfatter begge
parseller. Hendelser med ID-nummer D11 – D15 omfatter kun parsellen Søgne øst – Mandal
øst, og hendelsene med ID-nummer D16 – D19 omfatter kun parsellen Kristiansand vest –
Søgne øst.
Ubetydelig
skade på en
person.

Personsikkerhet

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

5

Mindre
sannsynlig

2

Lite
sannsynlig

1

Mindre
skade.
Medisinsk
behandling
med opptil
14 dager
sykemelding

Personskad
e, en eller
flere skadde.
Sykefravær
over 4 uker

En eller flere
alvorlig
skadde med
fare for
varige mén

D6

Dødsfall.
Flere døde
eller alvorlig
skadde med
varige mén

Oftere enn 1 gang pr. år

D10

4

D11, D13

3

D4, D5

D18

D9

D15

D7, D16

D1, D8

1 gang pr. 10 – 100 år
Mer enn 100 år mellom
hver gang det skjer

D2, D4,

D12

1 gang pr. 1 – 10 år

D19,D14
Tilnærmet utenkelig,
aldri hørt om liknende
hendelser

D3, D17

1

2

3

4

5

Ubetydelig

Liten

Middels

Alvorlig

Kritisk

Konsekvenser
Figur 16: Risikomatrise for personsikkerhet i driftsfasen.
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Ubetydelig
utslipp.
Liten/ingen
miljøskade

Ytre miljø/natur

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Mindre
utslipp med
begrenset
miljøskade.
Ingen varig
skade

5

Utslipp og
skade på
ytre miljø.

Alvorlig
miljøskade
med store
utslipp

Oftere enn 1 gang pr. år

D6, D10

4

D13

D9

D11

D5

D1, D4, D8

D7

1 gang pr. 1 – 10 år

3

Mindre
sannsynlig

2

Lite
sannsynlig

1

Store miljøskader,
varige eller
tar flere år å
lege

1 gang pr. 10 – 100 år

D15,
D18D16

D2, D14

Mer enn 100 år mellom
hver gang det skjer

D12, D19

Tilnærmet utenkelig,
aldri hørt om liknende
hendelser

D3, D17

1

2

3

4

5

Ubetydeli
g

Liten

Middels

Alvorlig

Kritisk

Kostnad/
tap
mellom
20 – 100
mill NOK

Kostnad/
tap på
over 100
mill. NOK

Konsekvenser
Figur 17: Risikomatrise for ytre miljø/natur i driftsfasen.

Materielle verdier

Sannsynlighet

Svært
sannsynlig
Meget
sannsynlig
Sannsynlig

Kostnad/
tap på
under 1
mill. NOK

Kostnad/
tap på 1 –
5 mill.
NOK

Kostnad/
tap på 5 –
20 mill.
NOK

D6

D10

5
4

D13

D4, D5, D18

2

Lite
sannsynlig

1

1 gang pr. 1 – 10 år

D9, D11

3

Mindre
sannsynlig

Oftere enn 1 gang pr. år

1 gang pr. 10 – 100 år

D1, D7, D8,
D15,D16

D12

D2, D14

Mer enn 100 år mellom
hver gang det skjer

D19

Tilnærmet utenkelig,
aldri hørt om liknende
hendelser

D3, D17

1

2

3

4

5

Ubetydeli
g

Liten

Middels

Alvorlig

Kritisk

Konsekvenser

Figur 18: Risikomatrise for materielle verdier i driftsfasen.
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4.2.1

Generelle risikoforhold i driftsfasen

Tabell 9: Risiko og sårbarhetsanalyse iht. akseptkriterier og risikomatriser inkl. avbøtende tiltak for generelle risikoforhold felles for begge parseller i driftsfasen.

ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur

Sannsynlighet x

1 til 5

1 til 5

PS

3

5

15

YM

3

2

6

MV

3

3

9

PS

2

4

8

(YM),

Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

1

5

5

1

1

1

1

2

5

1

4

4

1

1

1

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D1 Generell Steinsprang,
snøskred og isras

Steinsprang, snøskred og
isras fra bratte skrenter og
fjellsider kan føre til skader.
Gjelder spesielt ved områder
der det er blitt etablert
skjæringer og tunnelpåhugg.

D2 Generell Ras/svakhetssoner Tunneler vil flere steder på
i tunneler

strekning kunne krysse
svakhetssoner i berg. Dette

D3 Generell Flom/ Tette
kulverter

Bekkekulverter under veg.
Dersom kulvertene tettes til
kan vannmasser demmes opp
og skape flomsituasjon.

skjæringer skal sikres i henhold til TEK 10.
Behov for ytterligere tiltak må gjøres av
geologer i detaljplanlegging

Det må stilles krav til detaljerte vurdering av
aktuelle svakhetssoner i berg for tunneler.

YM

2

1

2

MV

2

3

6

PS

1

3

3

YM

1

2

2

MV

1

3

3

kan føre til utrasinger og
steinskred i tunnel.

Tunnelpåhugg, rasutsatte skrenter, fjellsider og

Dette vil gi grunnlag for dimensjonering av
aktuelle sikringstiltak som reduserer
sannsynligheten.
Det gjennomføres egne flomanalyser i
prosjektet. Kulverter dimensjoneres for 200-års
flom nivå med klimapåslag.
Det må sikres at kulverten er stor nok til å ta
unna store vannmengder. Jevnlig vedlikehold
for å hindre tiltetting.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

3

1

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

3

2

6

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D4 Generell Drenering (eller

Utbyggingen vil kunne

mangel på

medføre økt eller endret

drenering) kan

avrenning fra vegareal til

føre til over-

resipient. I tillegg kan bygging

svømmelser av

av veg i myrområder, slik at

lavere-liggende

dreneringseffekten av

områder

myrene blir borte, potensielt
forskyve overvannets

Teknisk plan for VA vil følge byggeplanene for
PS

3

prosjektet. Tiltak angitt i VA dokumenter må
følges.

YM

3

2

6

3

2

6

MV

3

2

6

3

1

3

PS

3

1

3

2

1

2

2

1

2

2

2

4

5

1

5

5

1

5

5

1

5

bevegelser i området.
D5 Generell Bortfall av strøm i Bortfall av strøm kan føre til
tunneler

av tunneler må stenges.
Gjelder alle tunneler innenfor
planområdet.

D6 Generell Vegtrafikkstøy

YM

3

1

3

MV

3

2

6

PS

5

2

10

Støy fra ny veitrasè kan
potensielt skjemme

veistrekket i dagsonene ved

gjør at all trafikk kan ledes i en tunnel må også
vurderes.

avbøtende støydempende tiltak i henhold til T1442 er angitt. For nærliggende bebyggelse vil

YM

5

2

10

bebyggelse i planområdet. Se
egen støykartlegging ifm.

nødstrømsaggregat i tunneler. Nødløsning som

Det blir utarbeidet egen støyrapport hvor

omkringliggende bebyggelse.
Gjelder det meste av

Det må vurderes å installere

likevel en noe forverret støysituasjon påregnes
i forhold til dagens situasjon. For videre
vurderinger rundt avbøtende tiltak vises det til

MV

5

2

10

støyrapporten.

planarbeidet
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

3

4

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

3

6

2

1

2

2

2

4

1

5

5

1

2

2

1

3

3

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D7 Generell Ulykke med farlig En eksplosjonsartet ulykke
gods i tunneler

PS

12

med farlig gods i tunneler kan
forekomme og kan få

vegvesens håndbok R-511YM

3

3

9

alvorlige følger for liv og
helse.
D8 Generell Kollisjoner mellom Stans på eller nært motorvei
kjøretøy ved
midlertidig stans

Tunneler skal sikres i henhold til statens
Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler og annet
gjeldende regelverk for tilsvarende

MV

3

3

9

PS

3

5

15

kan føre til alvorlige ulykker.

installasjoner.
Det må gjennomføres vurderinger av aktuelle
tiltak i detaljplanlegging.

YM

3

2

6

på motorvei

Plassering av havarilommer og vegbredde som
muliggjør stans utenfor vegbane må vurderes i

MV

3

3

9

videre faser.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur

Sannsynlighet x

1 til 5

1 til 5

PS

4

5

20

YM

4

2

8

MV

4

3

12

PS

5

4

20

YM

5

2

10

MV

5

3

15

(YM),

Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

1

5

5

1

2

2

1

3

3

2

3

6

4

2

8

4

2

8

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D9 Generell Kjøretøy i motsatt Uheldig utforming av
kjørefelt

kryssløsninger og
påkjøringsfelt-/ramper kan gi
økt risiko for at bilister
kommer ut i motsatt
kjørefelt.

D10 Generell Værforhold som

Snøvær eller glatte

skaper krevende

kjøreforhold kan skape

kjøreforhold for

trafikale utfordringer

trafikanter

vestover fra planområdet.

Det må tas sikte på å unngå uheldige løsninger
for av- og på kjøringsramper og kryssløsninger.
Eksempelvis unngå løsninger der man må kjøre
mot kjøreretning til motorveg ved
påkjøringsramper.

Det må etableres et tilstrekkelig område før
krysset ved Grauthelleren for kontroll av tunge
kjøretøy, slik at de kan stanses ved ekstreme
kjøreforhold.

Mye tungtransport kommer
fra Kristiansand havn fra
utlandet.
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Risikoforhold i driftsfasen parsellen Søgne øst – Mandal øst

4.2.2

Tabell 10: Risiko og sårbarhetsanalyse iht. akseptkriterier og risikomatriser inkl. avbøtende tiltak som viser risikoforhold i driftsfasen, spesielle for parsellen Søgne øst
– Mandal øst.

ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur

Sannsynlighet x

1 til 5

1 til 5

PS

4

3

12

YM

4

3

12

MV

4

3

12

(YM),

Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D11 Søgne

Flom fra Søgneelva Lavpunkt i terrenget med

øst-

og Kleplands-

uavklart flomsone sør for

Mandal

bekken

Monan, angår ikke ny trasé

øst

for E39 men tiltak ifm.
påkobling mellom gammelt
og nytt veianlegg.

D12 Søgne

Utslipp fra farlig

Utslipp av farlig gods sårbare

øst-

gods i sårbare

naturområder, vassdrag eller

Mandal

områder

fjorder kan føre til skader på

øst

(Søgneelva,

miljø. Nedstrøms for Dåsåna

Døle bru.)

våtmark.

av 200-års flomsone, evt. kost/nytte-analyse
ift. aksept av risiko for flom over veg/tiltak.

Det må sikres god drenering langs vegen slik at
PS

2

1

2

eventuelle utslipp av farlig gods ikke når
sårbare naturmiljøer.
Teknisk plan for VA vil følge byggeplanene for

Tverråna, Dåsåna, ligger et naturreservat med
Trysfjordbrua og

Vei evt. nye tiltak må anlegges minimum klar

prosjektet.
YM

2

4

8

Detaljerte beskrivelser av avbøtende tiltak
mtp. plasseringer av infiltrasjons- og
sedimentasjonsanlegg beskrives i egne
fagrapporter.

MV

2

1

2

Tiltakene vil bidra til å redusere konsekvensene
av eventuelle ulykker som omfatter transport
av farlig gods.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

4

3

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D13 Søgne
øst-

Påkjørsel av myke Ved planlagt
trafikanter

Mandal

busstopp vil det kunne

øst

oppstå konflikter mellom
myke trafikanter og kjøretøy.

D14 Søgne
øst-

PS

12

innfartsparkering og

perrong. Viktig med gode areal for parkering
YM

4

1

4

MV

4

1

4

øst

ulykke med brann eller

nærmere i detaljplanlegging.
Brupilarer nær kjørebane sikres mot påkjørsel

som går under E39 for eksplosjonslast eller
brannbelastning. En alvorlig

og manøvrering som hensyntar potensialet for
konflikt med myke trafikanter. Må utredes

Hendelser på veg Bruene er ikke dimensjonert

Mandal

Fotgjengere må kunne benytte fortau og

ved bruk av kjøresterkt veirekkverk Eventuelt
PS

2

4

8

YM

2

1

2

1

1

1

MV

2

3

6

1

1

1

kan også pilarer dimensjoneres for slik last.

sprengingsfare kan føre til at
overliggende bro må stenges
(gjelder påkoblingsområdene
mot ny veg). Ellers er det
såpass stor avstand mellom
gammel og ny E39 at
hendelse på gamlevegen vil
lite trolig påvirke trafikantene
på ny veg.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

2

44

2

3

6

2

2

4

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D15 Søgne
øst-

Utslipp av

Salting av vei vinterstid kan

saltholding

føre til avrenning av

Mandal

veivann i

salholding veivann til grunn

øst

Søgneelva

og vassdrag. Salt som havner

Salt veivann må ledes ut av brønnenes
tilrenningsområde. Bygging av tette veigrøfter
PS

3

3

9

og at alt overvann fra veibane inklusiv fra
tunnelog bru samles ved veikrysset ved Monan

(grunnvannressurs i Søgneelva vil innenfor

hvor det er et lavbrekk på vegen. Overvannet

med potensialet

brønnenes tilrenningsområde

renses via oljeavskiller og

som

kunne infiltreres i grunnen og

YM

3

4

12

sedimentasjonsbasseng/fordrøyningsbasseng,

drikkevannsforsyni ned i grunnvannsmagasinet.

men det må ledes i tett rør nedstrøms

ng og

På grunn av at saltholdig vann

brønnområdet.,

energibrønner.

er
tyngre enn ferskvann vil det

Et alternativ til dette vil være å ikke salte veien

saltholdige grunnvannet
synke mot dypet i

i aktuelt område. Dette vil trolig medføre
MV

3

3

9

redusert fartsgrense vinterstid. Hvilket tiltak

grunnvannsmagasinet

som iverksettes må vurderes nærmere av

og bli pumpet opp i brønnene

veimyndighetene.

med økende uttak
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4.2.3

Risikoforhold i driftsfasen parsellen Kristiansand vest – Søgne øst

Tabell 11: Risiko og sårbarhetsanalyse iht. akseptkriterier og risikomatriser inkl. avbøtende tiltak som viser risikoforhold i driftsfasen, spesielle for parsellen
Kristiansand vest – Søgne øst.

ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

3

6

2

3

6

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D16 Kristian- Utslipp fra

Utslipp av farlig gods innenfor

sand

transport av farlig nedbørsfelt til Rossevann kan

vest-

gods over

Søgne øst Rossevann

System for håndtering av overvann,
tunnelvaskevann o.l. må dimensjoneres for å

påvirke drikkevannskvalitet.

unngå utslipp innenfor nedbørsfelt.
PS

3

4

12
Det skal etableres egne løsninger for bru over
Rossevann med sikte på å unngå forurensning
av drikkevann slik som sprutskjermer på bru og
betongkantdrager.

YM

3

4

12

Det skal etableres tiltak som sikrer at
tunnelvaskevann o.l. ikke renner ut i
nedbørsfelt til Rossevann.
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

2

4

1

3

3

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)

Det er utarbeidet en egen rapport med
risikovurderinger av aktuelle hendelser som
MV

3

3

9

kan medføre akutt forurensning av Rossevann
(RAP-008 Rossevann nedslagsfelt). Rapporten
beskriver også hvilke tiltak som må følges opp i
videre planlegging.

D17 Kristian- Ulykker i bedrifter Bedrifter på Mjåvann som
sand

med

vest-

storulykkepotensia storulykkeforskriften.

Søgne øst le

omfattes av

Det må søkes om dispensasjon fra DSB for
PS

1

3

3

bygging av adkomstvei innenfor sikkerhetssone
til Pyrobygg på Mjåvann.

Hendelse ved Pyrobygg kan
føre til at veien blir stengt.
Det er en sikkerhetssone med

YM

1

2

2

1

2

2

MV

1

3

3

1

3

3

byggerestriksjoner på 300 m
fra Pyrobygg sitt lageranlegg.
Adkomstvei til Mjåvann vil på
det nærmeste ligge 230 m.
unna.

Side 52 av 71

ROS-ANALYSE
E39 KRISTIANSAND VEST – MANDAL ØST

ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet x

Sannsynlighet

Konsekvens

2

1

2

2

2

4

2

1

2

1

3

3

Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
D18 Kristian- Forurensning av

Avrenning av forurenset vann

sand

drikkevann fra

fra massedeponier medføre

vest-

deponiområder

skader på miljøet.

Det utarbeides egne planer for håndtering og
PS

3

2

6

rensing av vann fra deponiområder. Tiltak
beskrives i YM-plan og egne notater for

Søgne øst

massedeponering.
YM

3

4

12

Det er utarbeidet en egen rapport med
risikovurderinger av aktuelle hendelser som
kan medføre akutt forurensning av Rossevann
(RAP-008 Rossevann nedslagsfelt). Rapporten

MV

3

2

6

beskriver også hvilke tiltak som må følges opp i
videre planlegging.

D19 Kristian- Forurensning av

Utforkjøring fra bru over

Det skal etableres egne løsninger for bru over
Rossevann med sikte på å unngå forurensning

sand

drikkevann fra

Rossevann kan medføre risiko

vest-

trafikkuhell eller

for forurensning av

Søgne øst tilsiktede

PS

2

4

8

drikkevann.

av drikkevann slik som betongkant og
sprutskjermer på bru.

hendelser
Det er utarbeidet en egen rapport med
risikovurderinger av aktuelle hendelser som
YM

2

4

8

kan medføre akutt forurensning av Rossevann
3
(RAP-008 Rossevann nedslagsfelt). Rapporten

1

3
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ID

Parsell Uønsket hendelse

Årsak

Risikostyringsmål

Konsekvens
Sannsynlighet

Utfall av

<

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak

hendelsen

Personsikkerhet
Forslag til risikoreduserende tiltak

(PS),
Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

Ytre Miljø/natur
(YM),

1 til 5

1 til 5

Sannsynlighet x
Konsekvens

Sannsynlighet

Konsekvens

1

3

Sannsynlighet x
Konsekvens

Materielle
verdier (MV)
beskriver også hvilke tiltak som må følges opp i
videre planlegging.
MV

2

4

8

Vannverket må gjennomføre egne vurderinger
av risiko for tilsiktede handlinger/oppdatering
av vannverkets egne risikoanalyser og
beredskapsplaner.
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5

Konklusjoner

Formålet med denne analysen har vært å kartlegge alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet egner seg til utbyggingsformål, samt å kartlegge eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging i henhold til plan- og bygningslovens
§ 4-3.
Det er gjennomført egne risikosamlinger for de to parsellene med deltakere fra ulike
organisasjoner og fagområder. Under disse samlingene har egne sjekklister for ROS blitt
gjennomgått med hensikt å kartlegge aktuelle farer. Videre har også farekategoriene som
beskrives i DSBs temaveileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (3) blitt vurdert opp mot
de planlagte tiltakene. Aktuelle risikoforhold som har blitt identifisert har også blitt
supplementert med foreliggende grunnlagsdata og dokumenter som støtte til vurderinger
som har blitt gjort. Alle aktuelle farer er vurdert i henhold til fastsatte risikostyringsmål og
vurderingskriterier.
Risikoforhold både for anleggsfasen og driftsfasen har blitt vurdert, med hensikt å identifisere
alle uønskede hendelser som medfører uakseptabelt høy risiko for personsikkerhet, ytre
miljø/natur og materielle verdier i planområdet og tilstøtende områder. Der det har blitt
identifisert risiko- eller sårbarhetsforhold som kan medføre uønskede hendelser har det blitt
gjort vurderinger av aktuelle avbøtende tiltak som kan bidra til risikoen for tiltak vil holde seg
innenfor akseptabelt nivå. Dersom disse tiltakene etterfølges havner ingen hendelser i
kategorien «rød», som omfatter uakseptabel risiko. Det er derimot identifisert flere aktuelle
hendelser i kategorien «gul», der risiko er på et slikt nivå at det det bør ut ifra en kost/nyttevurdering bør søkes tiltak som reduserer risiko til akseptabelt område.
Det er identifisert 16 aktuelle uønskede hendelser som omfatter anleggsfasen med 3
risikostyringsmål til hver, som gir totalt 48 forskjellige risikokonsekvenser. Der 5 av risiko
konsekvensene omfatter begge parsellene, og 6 vurderes som spesielle for parsellen Søgne
øst – Mandal øst og 5 vurderes som spesielle for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst.
Tabell 12: Oversikt over antall identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfasen, før og etter foreslåtte tiltak.

Risiko i anleggsfasen med konsekvenser i risikostyringsmål personsikkerhet, ytremiljø
og materielle verdier
Risiko kategori

Før tiltak

Etter tiltak

10

0

24

9

14

39

Sum
48
48
De viktigste risikobidragene med aktuelle avbøtende tiltak i anleggsfasen omfatter:
Hendelser som omfatter skred, steinsprang, isras ved skjæringer og tunnelpåhugg eller
svakhetssoner i tunnel. Planlagte avbøtende tiltak som ytterligere geotekniske vurderinger og
dimensjonering av sikringstiltak mot ras og skred i detaljplanlegging vil bidra til redusere
risiko til ALARP-nivå.
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Hendelser tilknyttet ustabile grunnforhold – usikkerhet rundt kvikkleire ved områder på
Monan for parsellen Søgne øst – Mandal øst. Ytterligere detaljerte vurderinger av
grunnforhold vil kunne gi grunnlag for avklaring av behov for opprettelse av hensynsone og
planbestemmelser for avbøtende tiltak i eksisterende og tilstøtende planer.
Risiko tilknyttet etablering av fyllinger over vann for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst.
Det er gjennomført grunnundersøkelser, og funnet kvikkleire i denne parsellen.
Masseutfylling i vann vil være en generell anleggsteknisk risiko som må følges opp under
prosjektering. I forbindelse med masseutfylling i vann- og myrområder må entreprenør
gjennomføre detaljerte risikovurderinger av grunnforhold og risiko for anleggsarbeidere.
Flomhendelser i planområdets tilstøtende vassdrag kan føre til redusert fremkommelighet
både på eksisterende vei og i anleggsområde. Aktuelle risikoreduserende tiltak må vurderes i
detaljplanlegging.
Forurensning av sårbare områder fra anleggsvirksomhet. Det er etablert en egen YM-plan for
prosjektet som beskriver aktuelle områder der det må gjøres spesielle tiltak for å unngå
forurensning av sårbare områder som følge av anleggsvirksomhet.
I driftsfasen er det identifisert 19 aktuelle uønskede hendelser med 3 risikostyringsmål til
hver, som gir totalt 57 forskjellige risikokonsekvenser. Der 10 av risikokonsekvensene
vurderes som generelle for hele strekningen, og 5 vurderes som spesielle for parsellen
Søgne øst – Mandal øst, og 4 som spesielle for parsellen Kristiansand vest – Søgne øst.
Tabell 13: Oversikt over antall identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfasen, før og etter foreslåtte tiltak.

Risiko i driftsfasen
Risiko kategori

Sum

Før tiltak

Etter tiltak

25

0

17

16

15

41

57

57

De viktigste risikobidragene med aktuelle avbøtende tiltak i anleggsfasen omfatter:
 Hendelser som omfatter skred, steinsprang, isras ved skjæringer og tunnelpåhugg eller
svakhetssoner i tunnel. Planlagte avbøtende tiltak som ytterligere geotekniske
vurderinger og dimensjonering av sikringstiltak mot ras og skred i detaljplanlegging vil
bidra til redusere risiko til ALARP-nivå.


Drenering som fører til økt avrenning fra vegareal til resipient. Utbyggingen vil kunne føre
til øst eller endret avrenning fra vegareal. Det utarbeides en egen teknisk plan for VA
som vil følge prosjektet. Det er også utarbeidet egne fagrapporter VA som redegjør for
dreneringsløsninger. Overvannshåndtering følger Statens vegvesen sine prinsipper for
håndtering av overvann og veivann. Vegvann føres gjennom sandfang før utslipp til
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vassdrag Ved Rossevann vil ikke vann slippes direkte ut i sjøen, men ledes ut av
nedbørsfeltet mot Monan. Her vil vannet renses før det slippes videre ut. For detaljerte
beskrivelser av løsninger henvises det til egne fagrapporter VA.


Trafikkulykker på ny strekningen. Den overordnede vurderingen er at ny vei vil føre til en
bedring av trafikksikkerhetsforholdene for hele strekningen, men etablering av nye
tunneler og bruer medfører endrede risikoforhold. Dette er spesielt knyttet til transport av
farlig gods gjennom tunneler – der det er foreslått aktuelle sikringstiltak. Ny vei vil også
føre til en endring i støyforhold, men det vurderes at færre boliger totalt sett vil bli berørt
av støy enn hva som er tilfelle i dagens situasjon. Motorvei med økt fartsgrense gir også
en endring i forhold til dagens situasjon – og detaljerte vurderinger av aktuelle
sikringstiltak må gjennomføres i detaljplanleggingen.



Drikkevannskilden Rossevann er vurdert som særlig sårbar overfor uønskede hendelser
som kan forekomme. Det er planlagt tiltak for å unngå at forurenset vann fra veganlegget
(overvann og tunnelvaskevann) slippes ut i Rossevann eller tilhørende nedbørsfelt.
Sprutskjermer og betongrekkverk over bru vurderes å redusere risiko for at kjøretøy,
forurensende stoffer e.l. vil kunne havne i vannet fra bru. Dersom dette tiltaket sammen
med skisserte løsninger for håndtering av overvann og tunnelvaskevann gjennomføres
bør risiko vurderes ut ifra ALARP-prinsippet. Det må gjennomføres en egen
risikovurdering for drikkevannskilden, og kommunen/vannverket bør gjøre en revisjon av
sine risikovurderinger/beredskapsplaner.
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Vedlegg

Sjekkliste ROS – E39 Søgne øst – Mandal øst
Sjekkliste ROS – E39 Kristiansand vest – Søgne øst

Side 59 av 71

ROS-ANALYSE
E39 KRISTIANSAND VEST – MANDAL ØST

Vedlegg 1:
Sjekkliste til analyse av risiko og sårbarhet for
reguleringsplan E39 Søgne Øst – Mandal Øst
Gjennomgått på tverrfaglig analysemøte 4. november 2015.
NATUR-

Forhold som

RISIKO

kartlegges

Vurdering

Skred,

Er området utsatt for

Ras,

snø- eller steinskred

ustabil

Er området geoteknisk

grunn

ustabilt? Fare for

Bygger over marin grense og ikke

(snø, is,

utglidning?

registrert kvikkleire innenfor

Ja

Nei

X

Ansvarlige

Merknad
Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2.

NVE, FM

Se til rapport fra geo.
X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2.

stein,

planområdet i de nasjonale

leire, jord

databasene. Usikkerhet rundt

og fjell)

tiltaksområdet på Monan – mulig

NVE, FM

ustabil grunn og kvikkleire.
Er området utsatt for

X

springflo/flom i sjø?

Ikke sjønært og dermed ikke

NVE, FM

relevant. Springflo for liten innerst i
fjorden til å ha vesentlige
innvirkninger.

Er området utsatt for

X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

NVE, FM

X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

NVE, VA

X

Vurderes i kap. 3.1.

Sikret i TEK

flom i elv/bekk, (lukket
bekk?)
Kan drenering føre til
oversvømmelser i
nedenforliggende
områder?
Er det radon i
grunnen?

Men i utg.punktet ikke relevant da
dette er et veganlegg, ikke
bygg/anlegg for varig opphold.

Flom

Kan området være
ekstra eksponert for

X

Geodata
VA (vann)

økende
vind/ekstremnedbør
som følge av endring i
klima?
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Vil

Radon

X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

skogbrann/lyngbrann i

Planarbeidet bygger ikke inn større

området være en fare

risiko for at brann i planområdet skal

for bebyggelse?

påvirke bebyggelse, enn dagens
situasjon. Anlegget i seg selv vil

Ekstrem-

også lite trolig bli vesentlig påvirket

vær

ved hendelse med
skogbrann/lyngbrann.

Lyng/Skogbrann
Regulerte

Er det åpent vann i

vann

nærheten, med

X

spesiell fare for
usikker is eller
drukning.
Terrengfo

Finnes det

rmasjone
r

X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

SVV, NVE, FM,

terrengformasjoner

Blir flere nye og stedvis høye

Geodata (kart)

som utgjør en spesiell

skjæringer. Se til fagrapport for

fare (stup etc.)

geologi og utredning av tema
landskap/illustrasjoner.

VIRKSOM

Forhold som

HETS-

kartlegges

Vurdering

Ansvarlige

RISIKO
Ja

Nei

Merknad

Tidligere

Er området (sjø/land)

bruk

påvirket/forurenset fra

undersøkelser

tidligere virksomheter?

Lokale bedrifter

Industrivirksomhet,

/tidl.ansatte.

herunder

Sivilforsvaret,

avfallsdeponering?

Heimevernet.

Militære anlegg,

Ikke utfyllende

fjellanlegg,

liste

X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

Grunn-

piggtrådsperringer?
Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.?
Landbruk, gartneri
Virksom-

Er nybygging i

heter

området uforsvarlig?

med fare

Vil nybygging legge

for brann

begrensninger på

og

eksisterende anleggs

eksplosjo

mulighet for

n

videreutvikling?

X
X

Det er ingen storulykkebedrifter i

Brannvesenet,

området.

DSB (BR, DSB)
(BR, DSB)
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Vil nybygging utgjøre

X

Ikke relevant da nytt veganlegg ikke

en økt brannrisiko for

bygger inn større risiko enn dagens

omliggende

situasjon og vil bli liggende lengre

bebyggelse dersom

borte fra det meste av bebyggelsen

spredning?

enn dagens E39.

Virksom-

Er nybygging i

heter

nærheten uforsvarlig?

med fare

Vil nybygging legge

for

begrensninger på

kjemikali

eksisterende

eutslipp

virksomhet?

(BR, DSB)

X

(BR, DSB)

X

(BR, DSB)

eller
annen
akutt
forurensn
ing
Høyspent

Går det

Vurderes i kap. 3.1.

Agder Energi,

høyspentmaster

X

Høyspent blir ikke fysisk berørt.

NVE

gjennom området som

Faren for stråling fra høyspent er i

påvirker området med

utg.punktet ikke relevant ettersom

magnetiske felt?

det er et vegprosjekt. Det planlegges
ikke bygg/anlegg for varig opphold.
Det går flere andre strømlinjer i
området (lavspent) og for disse må
det flyttes på master.

Er det spesiell

X

Agder Energi,

klatrefare i forbindelse

NVE

med master?
TRAFIKK

Forhold som

Vurdering

Ansvarlige

kartlegges
Ja
Ulykkes-

Er det kjente

punkt

ulykkespunkt på

Nei

X

Merknad
Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

Veg-vesenet
Transport-plan

transportnettet i
området?
Farlig

Er det transport av

gods

farlig gods gjennom

X

området?

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

Brann-vesen

T2- spes. utsatt.

Veg-vesenet

Se til rapport om farlig gods fra FM.

DSB

X
Foregår det
fylling/tømming av
farlig gods i området?

Side 62 av 71

ROS-ANALYSE
E39 KRISTIANSAND VEST – MANDAL ØST

Myke

Er det spesielle farer

trafikante
r

X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

SVV

forbundet med bruk av

Se til vurderinger som er gjort i

Transport-plan

transportnettet for

hazidseminar.

gående, syklende og

Hovedsak busstopp og

kjørende innenfor

innfartsparkering som er relevante.

området?
Til barnehage/skole
Til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg
Til forretninger
Til busstopp
Støy og

Er området utsatt for

luftforure

støy?

nsning

Er området utsatt for

støykartlegging

luftforurensning?

ifm. plan-

X

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

Det utarbeides

Støykartlegging med tiltak lages.

egen

arbeidet
Ulykker i

Vil

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

Jernbaneverket

nær-

utilsiktede/ukontrollert

Se til vurderinger som er gjort i

DSB

liggende

e hendelser som kan

hazidseminaret for Trafikksikkerhet.

Veg-vesenet

transport

inntreffe på

Nabokommuner

årer

nærliggende

Kystverket

transportårer

Avinor

X

(industriforetak med
mer) utgjøre en risiko
for området?
Hendelser på veg
Hendelser på
jernbane
Hendelser på
sjø/vann/elv
Hendelser i luften
SAMFUNNS-

Forhold som

SIKKERHET

kartlegges

Vurdering

Ja

Nei

Ansvarlige

Merknad

Kritisk

Medfører bortfall av

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

Agder Energi

infrastruktur

tilgang på følgende

Tunneler i planområdet vil være

Avfall Sør

tjenester spesielle

spesielt utsatt for dette.

VA

ulemper for

Behov for tiltak vurderes.

Vegvesenet

X

området?
Elektrisitet
Tele
Vannforsyning
Renovasjon/spillvan
n
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Veier, broer og
tuneller (særlig der
det ikke er
alternativ adkomst)
Høyspent

Vil tiltaket endre

X

(styrke/svekke)

Strømbehovet for vegen bør

NVE

undersøkes i forhold til kapasitet.

Agder Energi

forsyningssikkerhet
en i området?
Beredskapst

Har området

Vurderes i kap. 3.1, 4.1 og 4.2

Brannvesenet

iltak

utilstrekkelig

Vil i hovedsak gjelde tunnel. Behovet

VA

brannvannforsyning

for brannvann i tunnel bør

? (mengde og trykk)

undersøkes i samarbeid med

X

kommunen og brannvesenet.
Har området bare

X

Brannvesenet

X

Politiet

X

Politiet

en mulig
adkomstrute for
brannbil?
Terror og

Er det spesiell fare

sabotasje

for terror eller
kriminalitet i
området? (ved
plassering av utsatt
virksomhet)
Er tiltaket i seg selv
et
sabotasje/terrormål
?
Er det ev terrormål i
nærheten

Skipsfart 1

Er det planlagt en

X

sjønær utbygging?

Stor fri høyde under planlagt bru over

Kystverket

Trysfjorden, ikke til hinder for farled.

Vil dette få
konsekvenser for
farleder eller
strømforhold?
Skipsfart 2

Er det fare for at

X

Ikke relevant

Kystverket

skipstrafikk fører til:
Utslipp av farlig last
Oljesøl
Kollisjon mellom
skip
Kollisjon med
bygning
Kollisjon med
infrastruktur
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Vedlegg 2:
Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Detaljregulering for E39 Kristiansand Vest - Mandal øst (Kristiansand vest - Søgne øst)

Plan- og bygningsloven § 4-3 – samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. ”

Regulant skal kartlegge alle relevante forhold som må utredes i egen risiko- og
sårbarhetsanalyse.

Dette er en sjekkliste som skal være til hjelp for å finne ut hvilke temaer som må
beskrives/utredes nærmere. Mindre forhold beskrives i planbeskrivelsen.
Forhold som krever spesialkompetanse må utredes i egen fagutredning/ROS-analyse.

ROS-analyser utarbeides med utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap:
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet
Det kan være hensiktsmessig å sammenfatte aktuelle tema i risikomatriser, se s. 15 i
veilederen.
Emne

Forhold eller uønsket
hendelse som kan utløse et
behov for egen ROS-analyse

Kartlegging
Mer
info

Utredes i
egen
ROSanalyse

Utredes ikke i egen
ROS-analyse
Begrunnelse:
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Naturrisiko

Er området utsatt for snø-,
jord-, sørpe- eller
steinskred?

Ja

Er det fare for utglidning (er
området geoteknisk ustabilt)?

Ja

Er området utsatt for
springflo/flom i sjø/vann?

Ja

Er området utsatt for flom i
elv/bekk, herunder lukket
bekk?

Ja

Er det tatt hensyn til fremtidig
havnivåstigning?
Nei

Dersom området har tilgang
til elv eller sjø; er det behov
for sikringstiltak?

lenke

Ja

Er det fare for forurensende
avrenning fra et utsprengt
område (gjelder sulfidholdig
fjell)?
Nei

Finnes det
terrengformasjoner som
utgjør fare
(stup etc.)
Vil skogbrann/lyngbrann i
området være en fare for
boliger/hus?

Planområdet ligger ikke
i nær tilknytning til fjord
eller havområder, og er
vurdert som ikke
relevant.

Det er gjennomført
egne geotekniske
vurderinger for
området. Ikke
identifisert noen risiko
tilknyttet dette. Øvrige
forhold rundt
utsprengning og
massedeponering er
vurdert i egen ROSanalyse.

Ja

Ja

Annet (angi)
Infrastruktur

Ikke aktuelt.
Nei
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende
transportårer, utgjøre en risiko for området:
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- hendelser på veg?

Ja

- hendelser på jernbane?

Planområdet omfatter
ikke
Nei
jernbanevirksomhet.
Vurdert som ikke
aktuelt.
- hendelser på sjø/vann/elv?
Planområdet omfatter
ikke
Nei
transportårer på
sjø/vann/elv. Vurdert
som ikke aktuelt.
- hendelser i luften?
Vurdert som ikke
aktuelt. Nærmeste
flyplass er Kjevik
Nei
lufthavn, planområdet
berøres ikke av
byggerestriksjoner for
flyplass.
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området:
- utslipp av giftige
gasser/væsker?
Ja
- teletjenester?
Nei

- vannforsyning?

Ja

- renovasjon/spillvann?
Dersom det er
høyspentanlegg i området: blir følsom bebyggelse som
skoler/barnehager/boliger
(samt uteoppholdsarealer)
planlagt i tilstrekkelig avstand
til høyspentledninger,
jordkabler,
transformatorstasjoner eller
nettstasjon i forhold til mulig
helserisiko (utredningskrav
ved
0,4 μT)?

Planområdet berører
ikke infrastruktur
tilknyttet teletjenester.
Vurdert som ikke
aktuelt.

Ja
lenke

Ja
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Er det farer forbundet med
bruk av transportnett for
gående, syklende og
kjørende innenfor området
(f.eks. inn- og utkjørsel)?

Ja

Brannberedskap:
- omfatter området spesielt
farlige anlegg?
- ligger området slik at
brannvesenets krav til
innsatstid tilfredsstilles?
- har området tilstrekkelig
brannvannforsyning
(mengde og trykk)?
- har området tilfredsstillende
atkomst for brannvesenet?
(Pbl § 18-1)
Tidligere
bruk/
forurensning

Ja

Ja

Ja

Ja

Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter i og utenfor
planområdet?
- bensinstasjon/bilverksted/
lenke
tankanlegg/mekanisk
Ja
verksted/skipsverft?
- industri (for eksempel
galvaniseringsverksted,
impregneringsverk, annen
industri)?
- avfallshåndtering/deponi?
- gjentatte
rivingsarbeider/rehabilitering
av bygninger fra 19501980/byjord

Ja

Ja

Ja

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.?
Ja

Planområdet strekker
seg i hovedsak
gjennom uberørt mark.
Vurdert som ikke
aktuelt.
I nærhet til planområdet
befinner det
seg verneverdige
festningsanlegg fra 1.
verdenskrig. Det

Side 68 av 71

ROS-ANALYSE
E39 KRISTIANSAND VEST – MANDAL ØST

vurdert at disse ikke
utgjør noen risiko mtp.
forurensning. Som
kulturminner er de
vurdert i egne
fagrapporter.
Ikke aktuelt.

- annet (angi)?
Omgivelser

Ja
Vil boliger bli utsatt for forhold som direkte eller indirekte kan påvirke helsen:
- forurensning av
drikkevannskilde
(privat/kommunal) og/eller
nedslagsfelt for
drikkevannskilde?
- støy/rystelser/vibrasjoner fra
veitrafikk/bane/fly/tekniske
installasjoner
(eks. vifter og kjøleanlegg) /
annen virksomhet
(eks serveringsvirksomhet og
konsertlokaler)?

lenke

- luftforurensing i planområdet
(T-1520, retningslinjer for
behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen)?

lenke

- utslipp av støv, avgasser,
markert lukt eller annet (eks.
lukt fra serveringsvirksomhet
og matproduksjon)?
- andre forhold av vesentlig
betydning for miljø og trivsel?
- dårlig mobildekning og
bredbånd/internettforbindelse
?
Annet (angi) “risiko- og
sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål”
Sabotasje/
terror

Ja

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Ja

Utredes i egen
fagrapport for luft.
Nei

Utredes i egen
fagrapport for luft.
Nei

Ja

Nei

Vurdert som ikke
aktuelt. Tiltaket
omfatter kun etablering
av veganlegg.
Ikke aktuelt.

Nei

Nei

Ny vei vil være del av
kritisk infrastruktur, men
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Finnes det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten? (F.eks. risikofylt
industri med
kjemikalie/eksplosiver,
olje/gass, radioaktiv materiale
eller kraftstasjon, trafo,
damanlegg, viktige
telekommunikasjonsanlegg,
militæranlegg)

Utført av Alexander Ekren, Rambøll Norge AS

vurdert videre som ikke
utsatt
sabotasje/terrormål.
Utredes i ROS-analyse
for temaet drikkevann.

Ja

Dato:

22.09.16
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Forord
Formålet med DesignVEI er å gi enhetlige retningslinjer for
design, estetikk og formgivning for strekninger Nye Veier AS har
ansvar for.
Nye Veier utarbeider for tiden med reguleringsplanene for:
- E39 Kristiansand vest – Søgne øst (Rambøll)
- E39 Søgne øst – Mandal øst (Sweco)
DesignVEI er et vedlegg til disse reguleringsplanene. Dokumentet
angir prinsipper for utforming i reguleringsplanen og retningslinjer
for videre detaljering i prosjekterings- og byggefasen.

Drammen 06.01.2017
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1 INTRODUKSJON
1.1 Konteksten
Nye Veier AS skal bygge ut ca. 500 km motorvei, hovedsakelig
som firefeltsvei. Veiporteføljen ble offisielt overtatt fra Statens
vegvesen den 01.01.2016.
De fire utbyggingsområdene er:
1.
2.
3.
4.

E6 Trøndelag
E6 Mjøsregionen
E18 Langangen - Grimstad
E39 Kristiansand - Sandnes

E39 Kristiansand vest – Vigeland er en av 5 prioriterte strekninger
frem til 2019/2020:
1.
2.
3.
4.
5.

E18 Tvedestrand – Arendal
E18 Langangen – Dørdal
E6 Kolomoen – Moelv
E6 Trøndelag
E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest

Illustrasjon over Nye Veiers strekninger
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1.2 Normalveien og DesignVEI
Som ledd i Nye Veier AS (NV) sitt samfunnsoppdrag med å bygge
veier raskere, mer helhetlig og mer kostnadseffektivt enn i
dag, er prosjektet «Normalveien» etablert.
I dette arbeidet utforskes det norske regelverket knyttet til
planlegging, prosjektering, bygging og drift knyttet til veibygging.
Arbeidet startet opp høsten 2015, og ser på potensial for
kostnadsreduksjon ved hjelp av virkemidler som standardisering
og industriell produksjon. Hensikten med arbeidet med
Normalveien er å se på veinormalkrav og designvalg for å kunne
skape Nye Veiers designgrunnlag.
DesignVEI er en veiledning som skal sikre god
landskapsarkitektonisk kvalitet og generell formbevissthet rundt
valg av løsninger i veianlegget. Disse intensjonene er konkretisert
i en rekke prinsipper.

DesignVEI skal:
1. Gi overordnede og enhetlige retningslinjer for design,
estetikk og formgivning for de strekninger Nye Veier AS
har ansvar for.
2. Angi prinsipper for utforming og dermed å fungere som
vedlegg til konkrete reguleringsplaner.
3. Angi konkrete retningslinjer for videre detaljering i
byggefasen.
4. Å sikre riktig kvalitet på løsninger under bygging og i
driftsfase for kommende totalentreprise. Totalentreprisene
vil innebefatte ansvar for drift og vedlikehold av
veianlegget i 20-25 år. I den forbindelse er det viktig å ha
fokus på robuste og bærekraftige designvalg, for dermed å
sikre estetisk kvalitet også i anleggsfasen.

Figuren til venstre viser det konkrete formålet med denne rapporten. Anbefalinger og føringer
gitt i DesignVEI skal bidra til en enhetlig utforming av ny E39 på parsellen Kristiansand vest –
Lyngdal vest.

DesignVEI
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2 VISJON
2.1 Å bygge gode veier
Nye Veiers visjon er å bygge gode veier raskt og smart.

Store infrastrukturprosjekter løser samferdselsrelaterte
utfordringer, og de bygde anleggene vil igjen bli del av
Norges landskap og identitet.

Overordnet vil infrastrukturen Nye Veier jobber med kunne styrke
næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv,
forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene.

DesignVei sikter seg derfor inn mot å skape en bevissthet rundt
hvilken merverdi det ferdig anlagte landskapet tilfører samfunnet.

Veiens merverdi omfatter imidlertid også et estetisk aspekt. I
Norge har vi lang tradisjon med å ha et bevisst forhold til veien i
landskapet. Dette har blitt en del av vår kulturarv og er en godt
forankret tankemåte i veiutbygging. Nye Veier ønsker å videreføre
merverdien som ligger i den veiestetiske tradisjonen. Gjennom
bruk av god fagkompetanse vil man søke å etablere løsninger der
tekniske funksjonskrav gis en bevisst estetisk form. På denne
måten vil også ferden kunne berike reisen og åpne opp for bildet
av et nytt landskap.
Som et viktig ledd i visjonen ligger ønsket om å forenkle
reguleringsplanprosessen som igjen skal bidra til større
muligheter og handlingsrom for byggefasen.
DesignVEI skal være støtte til de mer forenklede
reguleringsplanene for å sikre gode designvalg innenfor planens
grenser og designprogrammets premisser.

Fellesprosjektet for firefelts E6 og dobbeltspor på Dovrebanen Espa-Minnesund
viser tydelig hvordan infrastrukturanlegg griper inn i landskapet og danner et
nytt landskap. Midlertidige inngrep/sår i landskapet skal på sikt gli inn i
landskapet dersom det har vært en bevisst tanke med utformingen av anlegget.
Foto: Jens Erik Jensrud
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2.2 Den gode veien er en vakker vei!
Bevissthet rundt landskap og veiarkitektur sammen med
forenkling, byggbarhet, drift og vedlikehold gir robuste løsninger.
Dette vil igjen sikre estetisk og funksjonell verdi i hele veiens og
nærområdets levetid. Statens vegvesens rapport nr. 300 Veien i
landskapet (Ingerlise Amundsen, 2014) beskriver fundamentet for
denne tankegangen.
DesignVEI vil også forstå landskapet som en funksjon av ferdens
forløp. Anleggets presisjonsnivå og anbefalte løsninger vil hele
tiden vurderes i forhold til den situasjonen som landskapet
betraktes i. Med høyere hastighet reduseres detaljeringskravet.
Det vil derfor generelt stilles høyere krav til detaljering i de deler
av anlegget der ferden foregår med sykkel eller til fots enn i de
delene der bilen er den primære farkosten.

DesignVEI vil ha fokus på at den gode veien er en vakker
vei!
Bevissthet rundt landskap og veiarkitektur sammen med
forenkling, byggbarhet, drift og vedlikehold gir robuste løsninger.
Dette vil igjen sikre estetisk og funksjonell verdi i hele veiens og
nærområdets levetid.

DesignVEI skal angi prosjektets ambisjonsnivå for veiarkitektonisk
kvalitet. Dokumentet er ment som et arbeidsredskap for å sikre
estetiske og miljømessige målsetninger gjennom hele prosessen
fra plan til ferdig anlegg. Det gir begrunnelser for løsninger som
velges, og danner grunnlag for prioriteringer og økonomiske
vurderinger.
Illustrasjon t.v. er
hentet fra Statens
vegvesens rapport Nr.
300 Vegen i
landskapet (Ingerlise
Amundsen, 2014).
Illustrasjonen gir en
god assosiasjon på
hvordan vei og
terreng i sum danner
et helhetlig landskap.
Veien blir del av landskapet og gir merverdi. Planleggingen av firefelts motorveier
krever også stor bevissthet rundt landskapet anlegget blir del av. Bildet er hentet
fra Trollstigen Drift sine nettsider (fotograf ukjent).

DesignVEI
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2.3 Et nytt fremtidsbilde?
Veien som kulturuttrykk har en lang historie i den vestlige
sivilisasjonen. Dagens estetiske idealer, som både ligger godt
forankret i planleggingskulturen og i lovverket, har vært praktisert
siden den engelske landskapsstilen ble toneangivende på midten
av 1700-tallet. I denne lange perioden har de estetiske idealene
kontinuerlig blitt tilpasset samfunnsutviklingen. Etableringen av
Nye Veier representerer dermed nok en fase i tradisjonens
utvikling.

Bærekraft/robusthet i løsninger handler om å strekke seg
etter å minimere fotavtrykket både når det gjelder
energiforbruk, materialbruk og arealbruk

I forbindelse med høringsrunden for Nasjonal transportplan har
flere interessenter fremmet forslag om tydelige og konkrete
utslippsmål for CO2 frem mot 2030. Det er fremmet konkrete
forslag om at:
•

Utslippene ved bygging av infrastruktur skal reduseres
med 40 % innen 2030.

•

Utslippene fra drift og vedlikehold skal reduseres med
minst 50 % innen 2030

Dette er ambisjoner som Nye Veier støtter og legger til grunn for
sin virksomhet og sine planer. DesignVEI vil være et ledd i
arbeidet med å redusere infrastrukturens negative
miljøpåvirkning. Miljø og bærekraftig utvikling er en del av vårt
felles fremtidsbilde. I tillegg til god terrengtilpasning, planlegging
og gjennomføring av byggeprosjektene, vil Nye Veier bidra til
redusert C02-utslipp gjennom bevisste valg av materialer og
materialmengder, økt bruk av alternative drivstoff samt økt bruk
av nullutslippsteknologi i prosjektene.
Ønsket er å planlegge for en effektiv drift av anlegget samtidig
som hensynet til nærområdet under anleggsdriften og ikke minst
tilbakeføringen av landskapet i sluttfasen av prosjektet ivaretas.
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Ny E39 vil kreve en betydelig massehåndtering. Fokus på å håndtere masser
lokalt for å gi merverdi og som avbøtende tiltak vil være i tråd med den
bærekraftige tankegangen. Bildet viser eksempel på hvordan store
overskuddsmasser deponert i direkte tilknytning til E6 i Bohuslän og omvandlet
til dyrka mark gir merverdi utover selve veianlegget. Bildet er tatt av Henrik
Undeland.
DesignVEI
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2.4 Estetisk ambisjonsnivå

SKAL

Føringen er juridisk bindende i medhold av plankart og
bestemmelser. Disse skal legges til grunn for
prosjekterings- og byggefasen.

BØR

Føringen er ønskelig gjennomført. Dersom dette ikke er
mulig skal dette redegjøres for.

TILSTREBES

For å sikre god kvalitet i utforming av veien og veianleggets
omgivelser, er det viktig å gi en definisjon av det estetiske
ambisjonsnivået. DesignVEI vil i denne sammenhengen gi føringer
for hvilke kvaliteter som skal vektlegges i senere planfaser.
Føringene er kategorisert på tre måter:

Det skal tas sikte på at føringen gjennomføres der det er
aktuelt.

Alle formprinsippene som følger av DesignVEI ivaretar plan- og
bygningslovens krav til tiltaket. I denne sammenhengen er det
spesielt to paragrafer som står sentralt:
§ 29-1. Utforming av tiltak
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at
det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon
etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.
§ 29-2. Visuelle kvaliteter
Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at
det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både
i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige
omgivelser og plassering.

DesignVEI
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3 LANDSKAPSFORMING
3.1 Veien i landskapet

•
•

SKAL

•
•
•
•

Eksisterende bruk av området skal opprettholdes i
størst mulig grad.
Eksisterende stier som blir berørt, skal legges om. Nye
turveier og stier skal søkes bearbeidet slik at de er i
størst mulig avstand til ny vei.
Masseoverskuddet skal begrenses for ikke å belaste
omkringliggende natur.
Forbindelser på tvers av linja skal behandles med
omtanke.
Deponiområder og større kryssområder må formes slik
at de glir inn i det nye landskapet.
Bruer og konstruksjoner skal sikres en god utforming
med høy estetisk kvalitet tilpasset skalaen i
landskapet. Nye konstruksjoner skal i hovedsak ikke
fremstå som nye landemerker, men ligge underordet
landskapet.
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•

BØR

•

TILSTREBES

Tidligere var veistandarden i stor grad et resultat av landskapet
veien passerte. Dagens samfunn og byggemetoder har endret
landformenes betydning som premissgiver for linjeføringen. Krav
til standard på infrastruktur og spesielt firefeltsveier, samt nye
anleggsmaskiner/metoder medfører at balansen mellom vei og
område kan forrykkes. Det vil derfor være nødvendig å innføre
noen overordnede prinsipper for utformingen:

•

•

I tråd med bærekraftige løsninger etterstrebes at
massehåndteringen skal håndteres lokalt, og gi
merverdi til regionen.
Fjellskjæringer bør behandles med omtanke for både
reiseopplevelse, men også for landskapet veien
passerer.
Støyskjerming bør i hovedsak fremstå som del av det
nye terrenget i form av vegetasjonskledde voller. Dette
vil med tiden gli inn i landskapet og skjerme for både
visuell og fysisk støy. Vollene skal formgis slik at de
glir inn i det naturlige terrenget.
Med fokus på funksjonelle bruer og forenkling av
portalområder, vil spesielt terrengbehandlingen av
disse områdene gå utover tradisjonell tankegang for
nødvendig formgivning. Terrengbehandlingen i disse
områdene medfører etablering av et nytt landskap som
må spille videre på og innpasses eksisterende
overordnede landformer i området.
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De nye motorveiene planlegges som firefeltsvei med en skiltet
hastighet på 110 km/t.
Normalprofilet vil variere fra 23 m til 20 m.

Prosjektet Normalveien definerer normalprofil med behandling av
sideterreng innenfor sikkerhetssonen. DesignVEI omtaler derfor i
hovedsak et helhetlig grep, med fokus på et bredere profil, dvs.
all landskaps- og terrengbehandling utover sikkerhetssonen.
Dette kapitelet har fokus på generelle prinsipper som har
betydning for et veianleggs tilpasning i landskapet. Det er
valgt å skildre veiens inngrep i landskapet passert på ulike
nivåer.

1

1) Landskapets gulv og vegger (landform)

2) Massehåndtering (voller og deponier)

2

3

3) Grønn struktur i landskapet

4

4) Blå struktur i landskapet

5

5) Veianleggets møblering og utstyr

Ulike prinsippsnitt av nivåer i veianlegget

DesignVEI
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3.2 Gulv og vegger
Det overordnede målet med god terrengtilpasning av linja vil
være å bevare mest mulig av det opprinnelig naturskapte
terrenget, dvs. å opprettholde eksisterende markdekke,
vegetasjon, vann og vannveier. Etableringen av nytt terreng, vil i
sin tur danne utgangspunktet for etableringen av nye
vegetasjonsfelt og vannstrømmer.

Prinsippene vist på normalprofilet under viser ulike tilnærminger
enten det gjelder fjell- eller jordskjæring samt fyllinger. Lokale
forhold i de spesifikke prosjektene vil gjelde, men skissen under
viser generelle prinsipper som skal legges til grunn.

Landskapets gulv og vegger (landform)
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Overordnede prinsipper for terrengforming:

•

TILSTREBES

All terrengbehandling skal utføres ut fra prinsipper om
naturlik terrengforming. Det ferdige anlegget skal
fremstå som en integrert del av det planlagte
landskapet. Det ferdige anlegget skal referere til
hvordan terrenget i området fremstår før anlegget
gjennomføres.
All terrengoverflate i anlegget skal bearbeides slik at
overgangen mellom anlegg og tilgrensende områder
tones ned og ikke fremstår tydelig og markert.
Skråningstopp og -bunn skal alltid avrundes, og det
skal være en jevn overgang mellom skråning og
terreng.

•

I utgangspunktet bør det etterstrebes at så mye som
mulig av eksisterende terreng bevares. Naturskapt
terreng er å betrakte som en ikke fornybar ressurs.
Endring av dette terrenget vil dermed måtte betraktes
som et irreversibelt inngrep.

•

I enkelte områder, slik som i bynære områder samt i
kryssområder, kan prinsippet om naturlig
terrengutforming avvikes. Dette henger sammen med
bruken av området, og opplevelsen av anlegget i
menneskelig skala. Dersom dette blir gjeldende, må
dette utføres etter et bevisst designprinsipp og gjøres
rede for som del av et helhetlig konsept.

BØR

SKAL

•

Fjellveggene langs en vei er viktig del av sideterrenget. Skråninger
legges med helning for å minimere rekkverksbehov. Fjellskjæringer
skal tilpasses bergets kvalitet og slippretning/helning. Bildet er tatt på
E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Foto: Henrik Undeland.

Fjellskjæringer tas normalt ut med helning 5:1 eller 10:1, men fjellets
helning vil variere etter de gitte forhold. Se bilder ovenfor. Bildet er
tatt på E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Foto: Henrik Undeland.
DesignVEI
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3.2.1 Jord som ressurs
Terrengtilpasningen av anlegget, samt en god og gjennomtenkt
massehåndtering, vil sikre stedstilpasset tilbakeføring av
landskapet og hindre spredning av svartelistearter. Dette er viktig
for å sikre et veianlegg som ligger godt i landskapet etter åpning,
og samtidig vil riktig utførelse redusere behovet for vedlikehold og
skjøtsel i fremtiden.
Måten man tar av, lagrer og tilbakefører de ulike massene er
essensielle suksesskriterier for planlegging og gjennomføring av et
veianlegget. Toppjorda, både matjord og frøbankjord
(skogsjorda), er en verdifull ressurs, men dersom den ikke
behandles på riktig måte, vil den gå tapt eller kan være kilde til
spredning av uønskede arter. Målet er at så mye som mulig av
jorda lagres og gjenbrukes på samme sted langs linja.

Illustrasjon over: Naturlig revegetering fra stedlige toppmasser.
Illustrasjon: Elisabet Kongsbakk (Kongsbakk, E. og Skrindo, A. B. 2009)
fra rapporten E10 Lofotens fastforbindelse.

14

Rambøll RNO

SWECO

DesignVEI

DesignVEI

Overordnede prinsipper for massehåndtering:

SKAL

•

•
•
•
BØR

•

Alle områder som blir utsatt for kjøring med større
anleggsmaskiner, riggområder, midlertidige
massedeponier og andre terrenginngrep, skal
istandsettes etter anleggsperioden.
Før terrengarbeider tar til, skal toppdekket med
organisk jord/plantemateriale og øvre del av
mineraljordlaget (totalt 10-20 cm) skaves av og lagres
mest mulig lokalt i forhold til stedet de er hentet fra og
stedet de skal anvendes.
Lokal stedstilpasning setter føringer for krav til
minimumsdybde for jordsmonn. I skogsområder er
krav til dybde jordsmonn generelt 30 cm, i spesielt
skrinne landskap kan minimum settes til 20 cm. Da må
det i så tilfelle foreligge dokumentasjon på generelle
dybder på eksisterende jordsmonn veien skal tilpasse
seg til. I kryssområder m.m omtalt på side 19, der
annen vegetasjon kan etableres, skal Statens
vegvesen sin Prosessbeskrivelse gjelde for dybde
vekstjordlag for gress, busker og trær.

TILSTREBES

•

•

•
•

For inngrep i privathager benyttes ugressfri tilkjørt jord
og gressfrøbanding egnet for plen.
Skogsjorda er flyktig og bør ikke flyttes fra deponi før
utlegging i endelig anlegg.
All type jord for gjenbruk bør lagres i maks. to meter
høye ranker.
Matjord bør ikke transporteres mellom eiendommer.
Slik sikres bekjempelse og hindres spredning av
problemugras, eksempelvis burot, høymole og
floghavre (Forskrift om floghavre, 2015). Dersom
matjord likevel transporteres på tvers av eiendommer,
skal det dokumenteres at forskriften er ivaretatt.

Så langt det er mulig skal intakte vegetasjonsflak
lagres for seg med vegetasjonssiden opp.
For å unngå for frodig vekst innenfor sikkerhetssonen,
kan det differensieres i valg av masser som legges ut i
og utenfor sikkerhetssonen. I sikkerhetssonen kan det
legges ut magre masser.

DesignVEI
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3.3 Massehåndtering

3.3.1 Støytiltak

Veier som ligger tungt i terrenget vil medføre store terrenginngrep
i form av flere høye skjæringer og tuneller som vil gi et betydelig
masseoverskudd. Masseoverskuddet skal begrenses for ikke å
belaste omkringliggende natur. I tråd med bærekraftige løsninger
etterstrebes at massehåndteringen skal håndteres lokalt, og gi
merverdi til regionen.

Valg av løsning skal sees i sammenheng med de stedlige forhold.
Vi har i prinsippet 4 ulike situasjoner:
1.
2.
3.
4.

Jordvoller langs vei
Skjermer langs vei (områdeskjermer)
Skjermer på konstruksjoner
Skjerming av eiendommer (lokale skjermer)

Prinsippsnittene skisserer ulike typer støyskjerming.

16

Rambøll RNO

SWECO

DesignVEI

DesignVEI

Overordnede prinsipper for støytiltak:

SKAL

•

•

•
•

•
•
•
•
•
BØR

•

Løsninger med støyskjermer og/eller murer brukes
fortrinnsvis i bebygde områder, og i områder med lite
tilgjengelig sidearealer, hvor det ikke er plass til å
bygge voller.
Det bør velges løsninger med et moderat behov for
framtidig vedlikehold. Det skal benyttes miljøvennlige
materialer
Voll på begge sider av veien skal unngås over lengre
strekk for å unngå et monotont uttrykk. Overgang
mellom voll og landskap skal være jevn og godt
tilpasset terrenget.
Støyskjermingstiltak skal så langt det er mulig ha en
naturlig forankring i landskapet. Støyvoll skal velges
fremfor støyskjerm i landlige omgivelser, dette vil også
gi en miljøgevinst der det er masseoverskudd på
strekningen.
Områdeskjermer skal også ha god detaljering på
baksiden, der de vender ut mot gangarealer og
boligområder.
For lokale skjermer skal formspråk, materialvalg og
fargebruk vurderes i forhold til terreng, tomteforhold
og bebyggelse i hver enkelt situasjon.

•
•

•

•
TILSTREBES

•

•
•

Der det er knappe sidearealer kan voll benyttes i
kombinasjon med støyskjerm.
Voller kan også brukes i kombinasjon med lave
tørrmurer for å redusere arealbeslag.
Områdeskjermer bør ha et dempet visuelt uttrykk.
Områdeskjermer bør ha visuelle fellestrekk, men lokale
hensyn til utforming og materialbruk bør vektlegges.
Områdeskjermer bør ligge så nær veien som mulig da
dette gir best støydempende effekt.
Områdeskjermer bør følge veiens stigning og ha en
jevn avslutning i toppen og bunnen.
For støyskjermingstiltak på bruer bør det benyttes
skjermer av stål. Evt. i kombinasjon med ”glass”
(polykarbonat/lexan eller lignende). Alternativt kan
skjermen utføres i et transparent materiale for å
ivareta utsyn og for å forhindre at bruene oppleves
som massive sett fra siden.
Støytiltak bør ikke hindre utsikt eller ødelegge
solforhold.

Voller kan med fordel beplantes slik at støykilden
kamufleres ytterligere og for bedre å fange svevestøv.
For å ivareta sikt mot omgivelsene kan bruk av
transparente materialer på deler av områdeskjermer
vurderes (for eksempel polykarbonat eller lexan).
Støyskjermer på bruer kan monteres enten på
kantdrageren på brua eller i forbindelse med
brurekkverket.

DesignVEI
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3.3.2 Massedeponier
Hvordan overskuddsmassene deponeres betyr mye for
opplevelsen av landskapet i de ulike områdene. I prosjekter med
masseoverskudd må det i reguleringsplanen tas høyde for at
massehåndteringen kan og bør skje lokalt langs linja.
Det skal iverksettes tiltak for å redusere synligheten av deponiene
sett fra omkringliggendeområde og ferdselsårer. Dette gjøres
gjennom terrengforming og vegetasjonsbruk.
Overordnede prinsipper for massedeponier:

SKAL

•
•

•
•

Deponiene skal være tilpasset omgivelsene og må
utformes slik at de framstår som en naturlig del av det
omkringliggende landskapet.
Geotekniske forhold skal alltid vurderes med tanke på
områdestabilitet og krav til maks helning.
Ved utforming av deponier som ikke skal nyttes til
bestemte formål, skal den naturlige kurvaturen i
landskapet følges og etablering av store
sammenhengende flate områder unngås.
Nyetablering av vegetasjonsbelter skal innplantes på et
tidlig tidspunkt i anleggsfasen, slik at de kommer i god
vekst før anlegget står ferdig.
Eventuelle problemstillinger til avrenning fra
deponiområder skal håndteres.

18

Rambøll RNO

SWECO

•
•

BØR

•

Der det er mulig bør det tas vare på eksisterende
vegetasjon i et tilstrekkelig bredt belte (omkring 20 m)
fra ytterkant av deponiet slik at det blir skjermet.
Dersom det ikke finnes eksisterende vegetasjon i
utkanten av deponiområdet bør området revegeteres
mht. å etablere visuell skjerming. Det legges opp til
naturlig revegetering. På deponienes overflate
benyttes prinsippet om naturlig revegetering, med
stedlige masser og arter. For hurtig etablering av skog
kan det vurderes å innplante med enkelte trær i
tillegg. Vegetasjonen vil da få en variert sjikting i
vegetasjonen. Ved etablering av ny vegetasjon skal
det benyttes stedlige arter av norsk herkomst.

DesignVEI

DesignVEI

3.4 Grønn struktur i landskapet
Målet med bruk av vegetasjon i veianlegget er å forankre veien i
landskapet på en naturlig måte, og bidra med estetiske og
miljømessige kvaliteter til områdene som berøres. Vegetasjon skal
benyttes til å integrere veianlegget i landskapet, dempe uheldige
fjernvirkning og skjerme lokalmiljøet.

Beplantning kan være et virkemiddel til å bedre veianleggets
lesbarhet og landskapsbildets karakterstyrke. Ny beplantning skal
generelt forholde seg mer til omgivelsenes karakter enn til
veikorridorens normalavtrykk.
For å bekjempe spredning av fremmede organismer henvises det
til Forskrift om fremmede organismer kap V (2015), i tillegg til
Veileder massehåndtering og fremmede arter (2015) som viser til
rutiner og metoder for å sikre overholdelse av forskriften.

Grønn struktur i landskapet
DesignVEI
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•

I spesielt utvalgte områder kan det være aktuelt å
etablere gressbakke, buskfelt og trær med en mer
parkmessig karakter. Dette kan for eksempel gjelde i
kryssområder og rasteplasser, i eksponerte områder
mot bolig- og friluftsområder og på skjemmende
fyllinger, eller langs lange strekninger med
støyskjermer.

•

Det kan være aktuelt å gjennomføre skjøtselstiltak
som tynning, for å skape et åpnere vegetasjonsbilde,
opprettholde siktlinjer eller skape nye utsikter.
For å dempe effekten av høye og lange fjellskjæringer
kan det legges til rette for vegetasjonsetablering,
eventuelt ved utsprengning av vegetasjonsnisjer.
Det kan noen steder være aktuelt å vurdere
innplanting av solitærtrær og alléer, men dette er
sterke og dominerende elementer i landskapet, og skal
brukes med forsiktighet.

•

•
•

SKAL

•

•

Svartelistearter bekjempes, rødlistearter bevares.
Det planlagte vegetasjonsbildet skal kunne etableres
uten at det legges opp til et omfattende vedlikehold.
Alle inngrep skal begrenses slik at eksisterende
vegetasjon kan bevares. Eksisterende vegetasjon
krever generelt mindre skjøtsel enn nyetablert
vegetasjon. Det skal tas ekstra hensyn til store trær og
eventuelle hule eiker.
For prinsippet om naturlig vegetasjonsetablering skal
Temahefte: Restaurering av natur i Norge (Hagen, D
og Skrindo, A. B (red.), 2010) følges.
Artene rogn, osp og selje må vurderes særlig nøye i
områder med mye hjortevilt.
Randsonene er svært viktig for det biologiske
mangfoldet og som transportkorridorer for dyrelivet. I
tillegg er de viktige for landskapsbildet da de definerer
rom og skaper variasjon. Dersom veianlegget
ødelegger en eksisterende randsone er det viktig å
reparere og/eller forsterke den. Samtidig kan
veianlegget også være med på å skape nye randsoner,
og det vil da være viktig å knytte den til eksisterende
randsoner/skogsområder og bruke stedlig vegetasjon.
Alle planter skal sikres en god etableringsperiode,
primært på vårhalvåret. Generelt skal alle planter være
godt etablert før 15. juni. Høstplanting kan også
tillates, generelt skal alle planter være godt etablert
før 15. september. Lokalklimatiske forhold setter
føringer for tidspunkt for all planting. Særskilte avvik
fra de generelle kravene kan forekomme, men da
krever det økt krav til vedlikehold i
etableringstidspunkt, og egne avtaler om dette med
totalentreprenør.

TILSTREBES

•
•

BØR

Overordnede prinsipper for grønn struktur:

•
•

Bildene til høyre er hentet fra Google Maps Street view og viser E6 sør for
Kolomoen. Bildene viser hvordan bevaring av eksisterende terreng og
vegetasjon gir merverdi til opplevelsen av et motorveianlegg.
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3.5 Blå struktur i landskapet
Vann er et karakterdannende element i landskapet som
representerer en kontrast til den øvrige landformen og gir
variasjon i bildet av området. Samtidig har vann og vannkvalitet
en økologisk funksjon for dyreliv og det biologiske mangfoldet.
Med vann menes både saltvann og ferskvann, elvebredder og
bekkedrag. Veianlegget forholder seg til elementet vann gjennom
bekker og vassdrag som blir berørt, samt gjennom oppsamling og
sedimentering av vei-vann og overflatevann.

For vannmiljø i området kan en veiutbyggingen bidra til økt
samlet belastning som følge av omfattende terrenginngrep, tette
flater og forurenset avrenning. Grad av økt belastning avhenger
imidlertid av avbøtende tiltak og overvannshåndtering.
Anleggsfasen er kanskje den viktigste fasen å ha fokus på når det
gjelder hensyn til økologi, vegetasjon og resipienter. Dette er en
fase hvor det foregår tung anleggstrafikk og drift på arealer uten
faste dekker, og det vil derfor være fare for kraftig avrenning av
blant annet partikler og forurensing som kan ende ut i
vassdragene. For både anleggs- og driftsfase må Nye Veier søke
om utslippstillatelse.

Blå struktur i landskapet
DesignVEI
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Overordnede prinsipper for inngrep som berører vannområder:

SKAL

•
•
•
•

•
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•

BØR

•

Naturlige vann utgjør viktige passasjemuligheter for
fisk- og dyreliv. Når vassdrag må legges om må
naturlike miljøer utformes.
Ved inngrep i strandsoner og elveløp er det særlig
viktig å revegetere med stedlige arter. Spesielt i sonen
helt nederst mot vannet er det viktig å bruke raskt
voksende vegetasjon med et rikt rotsystem som binder
godt. Bruk av næringsfattige grusmasser vil i mindre
områder legge til rette for innvandring av planter som
trives godt i miljøer typisk for elveskråninger.
Ved nærføring til elv skal det tas hensyn til utslipp av
overvann og om nødvendig må overvannet fra veien
renses.
Når fiskeførende vassdrag legges i kulvert skal de
utformes slik at fisk kan passere.
Omlagte elve- eller bekkeleier skal ha tett bunn slik at
vann ikke forsvinner i tørkeperioder pga. infiltrasjon i
grunnen.
Ved bekkeomlegging må det tilrettelegges for
revegetering og naturlig innvandring av stedegen
vegetasjon i en tilstrekkelig bred randsone på begge
sider av bekken (omkring 10 m på hver side).
Veianlegget utformes for å ivareta flomforholdene i
vassdraget på en god måte. Nye brukryssinger skal
ikke forverre flomsituasjonen. Der gamle bruer
erstattes med nye skal flomsituasjonen om mulig
forbedres.

•

TILSTREBES

•

•
•

Lokal overvannsdisponering eller LOD-tiltak er
alternativ til tradisjonell overvannshåndtering og bør
vurderes. Hensikten er å begrense skadepotensialet
ved økt overvann over korte tidsperioder. LOD er en
ny systemtenkning som baserer seg på å håndtere
overvannet så nær kilden som mulig. Tiltakene har
som mål å hindre at overvannet renner raskt og
direkte til avløpsnettet eller resipienten.

Kulverter som ligger tørre i perioder kan med enkle
tilpasninger også benyttes av landdyr. Det må
vurderes om det er behov for strømdempende tiltak
der bekker/elver legges om eller føres i kulvert. Det
må vurderes om det er behov for å etablere terskler
og/eller djupål i bekkeleier for å sikre vann i kulverter i
tørre perioder.
Det etterstrebes at alle bekker og elveløp på langs og
på tvers av veitraséen opprettholdes. Primært bør
veien legges i bru over elver og bekkedrag.
Bekkedragene legges i rør innenfor anleggsbeltet.
Under selve veien vil røret være permanent, med
mindre linja skal gå i bru.
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3.5.1 Sedimentasjons- og rensebasseng
Sedimentasjonsbasseng er et oppsamlingsbasseng som fordøyer
utslipp og avrenning av forurenset vann til sjø og vassdrag slik at
for eksempel partikler i vannet kan falle til bunns. Det finnes mye
dokumentasjon ulike typer basseng samt biodiversiteten til disse.
Det skilles mellom to hovedtyper av slike anlegg:
1. Rensedammer som er godt tilpasset landskapet og som
gir visuell og estetisk merverdi.
2. Rensedammer som fremstår som et rent teknisk anlegg,
og der anlegget i all hovedsak er utformet etter
funksjonelle krav.
Overordnede prinsipper for sedimentasjonsbasseng:

BØR

SKAL

•
•

•

Sedimentasjonsbassengene etableres først i
anleggsperioden slik at de også kan ta vann fra
anleggsvirksomheten.
Vaskevann fra tunnel må gå i lukket system til separat
sedimentasjonsbasseng/rensebasseng. Bassenget
plasseres i nærhet til tunnelen og utformes slik at det
blir som en naturlig del av veianlegget og landskapet.
Der rensebassenget ligger i nærhet til elv må man ta
hensyn til flomsonen.

Det bør etterstrebes anlegg som er godt tilpasset
landskapet som også gir visuell og estetisk merverdi.

Bilder og tekst ovenfor er hentet fra Masteroppgave Torbjørn Skaara,
NMBU2015; Hvordan kan rensedammer utformes langs landeveien slik at
tekniske, estetiske og økologiske hensyn blir ivaretatt. Case E-18 Vestfold.
DesignVEI
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3.6 Møblering og utstyr
Veiutstyr er nødvendig i forhold til sikkerhet og funksjon, men
krever bevisst bruk og plassering. Langsgående elementer som
støyskjermer, rekkverk og viltgjerder kan bidra til å forsterke
korridorvirkningen av veianlegget.

Alt veiutstyr skal primært ivareta funksjonskrav. Samtidig skal det
etterstrebes at utstyrets visuelle dominans i landskapet
nøytraliseres av terrengformer eller vegetasjon.

Veianleggets møblering og utstyr
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3.6.1 Rekkverk og gjerder
Der rekkverk er nødvendig skal det utformes i henhold til
rekkverksnormalen (N101, 2014).
Det vil være behov for veirekkverk i følgende situasjoner:
1. På veiskulder mot farlige sidehinder og/ eller bratte
sidearealer.
2. På alle typer bruer.
3. På vei over tunnelportal.
Overordnede prinsipper for rekkverk og gjerder:

TILSTREBES

BØR

SKAL

•
•
•

Det skal benyttes et enhetlig, standardisert utformet
rekkvert for de ulike hovedtypene av rekkverk og
gjerder.
Ingen gjerder skal plasseres midt i fyllinger.
Gjerder skal plasseres i god avstand fra skjæringstopp.

•

Alle gjerder skal følge naturlige terrengdrag dersom
situasjonen tillater det.

•

Som viltgjerde kan det benyttes galvanisert
flettverksgjerde med bølgetråd i under og overkant,
med min. høyde på 2,2 meter, (avhengig av
tilstøtende terreng og hvilken dyreart som ønskes
utestengt).
Det skal tilstrebes gode overganger mellom rekkverk
på bruer, landkar og vanlig veirekkverk.

•

Utforming av bruer og veiutstyr påvirker trafikantopplevelsen og blir del av det nye
landskapet i området. Bildet viser en situasjon med ulik type rekkverk i midtrabatt og
sideterreng. Det etterstrebes et enhetlig, standardisert rekkverk. Bildet er fra E18
mellom Grimstad og Kristiansand. Foto: Henrik Undeland.
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3.6.2 Belysning
Belysning av et veianlegg kan primært deles inn i to kategorier;
1. Funksjonell belysning
2. Effektbelysning
TILSTREBES

Belysning kyttes direkte opp mot trafikksikkerhet, trafikantens
opplevelse og ikke minst universell utforming (spesielt i områder
der myke trafikanter ferdes). Nye Veier legger opp til å vurdere
behov for belysning avhengig av ÅDT og tilliggende vegnett,
unntak er avramper i kryss og tunneler som belyses uavhengig av
ÅDT.

•
•

I overganger mot eksisterende vei tilstrebes det
tilpasning til eksisterende belysning.
Effektbelysning kan i gitte situasjoner forsterke
trafikksikkerheten, enten det dreier seg om å bryte
monotoni i en tunnel, gjøre trafikanten oppmerksom
på steder man passerer eller gi bedre sosial kontroll
langs g/s-vei nettet

Det er den helhetlige belysningen som vil være avgjørende for at
alle som er på eller i nærheten av veien oppfatter veisituasjonen
og trafikken på og langs den. I tillegg vil det være hensyn man
må ta for å skjerme for belysningen, enten det er i nærhet til
fiskeførende bekker, eller igjennom boligområder.
Overordnede prinsipper for belysning:

SKAL

•
•

BØR

•
•
•

Belysningen avpasses slik at arealer utenfor veien ikke
blir unødvendig opplyst.
Belysning i tilknytning til kryssområder og
konstruksjoner må tilpasses spesielt.

Belysningen bør danne en kontinuerlig linje som
tydeliggjør veiens geometri.
Mastehøyden bør ikke overskride 12 meter.
Belysningen bør ikke bidra til å fremheve
korridorvirkningen av veien.
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Funksjonellbelysning tilfredsstiller gitte krav. Effektbelysning kan gi ekstra
opplevelser på reisen, og i så måte bidra til økt trafikksikkerhet. Det bakerste
bildet er fra brofeste for Hardangerbrua. Det fremste bildet er fra
Grindtunnelen på E6 Göteborg – Oslo. Bildene er tatt av Henrik Undeland.
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4 KONSTRUKSJONER
I prinsippet kan man skille mellom to tilnærminger for utforming
av alle konstruksjoner:

1. Den landskapsarkitektoniske utformingen tar sikte
på å integrere konstruksjonen i den planlagte og
eksisterende landformen. Konstruksjonen underordner seg
landskapet og fremstår derfor med en nøktern og lavmælt
utforming.
2. Den arkitektoniske utformingen fremhever
konstruksjonen og kan i enkelte tilfeller fremstå med en
klar kontrast som fremhever det øvrige landskapsbildet.
Konstruksjonen i seg selv vil ofte fremstå som et nytt
landemerke.

Bildet øverst er fra E4 i nærheten av Sundsvall i Sverige.
Et eksempel på at bruer som underordner seg landskapet også i mange
tilfeller er riktig valg. Det avgjørende er plassering i landskapet og
terrengformingen i tilknytningen av brua. Foto: Ulf B Jonsson.
Bildet til høyre er eksempel på arkitektonisk utforming av bru.
Bennebroekerweg Bridge befinner seg i en forstad til Amsterdam. Santiago
Calatrava tegnet denne skråstagsbruen og to andre som er rett i nærheten.
Bruen fremhever stedet, har høy synlighet og identitetsskapende merverdi.
Bildet er hentet fra https://www.flickr.com/photos/bridgink/4858356718/
Bildet på forrige side viser eksempel på landskapsarkitektonisk utforming av
bru. E18 Sky – Langangen. Fotograf (ukjent)
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4.1.1 Bruer
Det anbefales at alle bruer utformes med likt formingsprinsipp
både mht. en helhetlig formgivning, men også mht.
gjenbruksmuligheten av forskalingselementer. Enhetlig utforming
av bruene er positivt både mht. økonomi og miljø.
Overordnede prinsipper for bruer i linja:

•

SKAL

•

•

Alle bruer skal utformes ut fra landskapet den passerer
gjennom eller over. Valg av løsning skal alltid sees i
sammenheng med de stedlige forhold.
Bruene skal gis et visuelt lett uttrykk. Dette kan
oppnås ved at dekket bæres av flere slanke søyler eller
skiver. Også detaljering i overgang søyler/dekke har
stor betydning for virkningen tung/lett.
Bruer skal i hovedsak ikke vil være spesielt
fremtredende konstruksjoner, som «signalbygg». Alle
fremtredende bruer skal i midlertidig vurderes i forhold
til landskapskarakteren i planområdet.
For alle bruer skal landskapet sette klare føringer for
plassering og lengde på konstruksjonen. Alle steder,
med unntak av urbane områder, skal det være
minimum 1:2 helning på terreng fra landkar til møtet
med eksisterende terreng. Tilpasning til eksisterende
terreng i bunn og topp av fylling skal skje over et
område på minimum 10 m. For å begrense
arealinngrep, kan terrengmurer tillates, men disse skal
gli naturlig inn i landskapet med et bevisst
formuttrykk.

•

SKAL

•

•

Store utfyllinger skal unngås, med mindre området i
tilknytning til brua er del av en større
massehåndteringsplan. Da skal hele landskapet i
tilknytning til brua ses på særskilt og det skal
utarbeides særskilte landskapsplaner som viser
helheten av det nye landskapet i tilknytning til brua.
For overgangsbruer tillates ikke en innsnevring av
terrengprofil kun i området der brua passerer. Terreng
og evt. sidekonstruksjoner (som murer) vil være en
viktig del av reiseopplevelsen og
landskapet/nærområdet i tilknytning til veien.
Landskapet skal ha naturlig flyt under brua og være
med på å understreke dynamikk og fart som hører
med i et motorveianlegg.

DesignVEI
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•

BØR

•

TILSTRE
BES

•

•

Bruene bør utføres som enkle konstruksjoner.
Avrundede kanter kan brukes som formprinsipp for
utforming av detaljer.
Mange av de korteste eller laveste bruene vil kunne gi
et best mulig bidrag til landskapskarakteren dersom de
utformes nøytralt og standardisert.
I de tilfeller en har større elve- og fjordkryssinger bør
valg av brutype og utforming av konstruksjoner
diskuteres. Dette gjelder også områder der
konstruksjonene blir liggende høyt over terrenget som
kan medføre kostbare midlertidige tiltak/reis. Byggetid
og byggbarhet vil også være avgjørende faktorer i valg
av brutype.

Lange bruer som krysser over forholdsvis dype og
trange daler og føres gjennom ulendt terreng,
tilstrebes en enkel utforming med få pilarer. Pilarer
tilstrebes parallelt med terrengform/elvestrømmen.
En bru kan også være en vakker bru selv om den er underordnet landskapet.
Bilder fra E4 i nærheten av Sundsvall i Sverige.
Foto: Ulf B Jonsson
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Bruer i linja
I mange tilfeller vil veien medføre en fysisk og visuell barriere
på tvers av landform og biologisk mangfold. Det er
avgjørende at også funksjon under brua i linja vurderes. Spesielt
der tverrforbindelser utgjør del av lokalveinettet enten som bil-,
g/s-vei eller turvei er det viktig å ta hensyn til den menneskelige
skala og økt detaljering i utforming.

Over eller under brua? På et motorveianlegg er det viktig å vurdere funksjon som skal tilfredsstilles også under bruene. Bilde til venstre fra E4 i nærheten av Sundsvall i Sverige.
Foto: Ulf B Jonsson Bilde til høyre er fra Vei 50 i Skänninge i Sverige. Her er det tilrettelagt for både vann og mennesker å passere under veien. Bildet til venstre er tatt av Henrik
Undeland.
DesignVEI
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Overgangsbruer
Et veianlegg skal ligge godt i terrenget. Linjer langs veibanen
underbygger retning og flyt i trafikken. Linjer på tvers av
veibanen vil i stor grad virke motsatt.

SKAL

Overordnede prinsipper for overgangsbruer:
•
•

BØR

•

•
•

TILSTREBES

•
•

Overgangsbruer på tvers av hovedlinjen skal i
prinsippet ha et innbyrdes formmessig slektskap.
Valg av løsning skal sees i sammenheng med de
stedlige forhold.
Overgangsbruer over veien bør ligge mest mulig
horisontalt over veien (lite lengdefall) og mest mulig
vinkelrett (skråstilte bruer er visuelt uheldige og bør
unngås.)
Det er ønskelig å unngå søyler i midtdeler. De skal
helst plasseres slik at rekkverk langs veien unngås.
Pilarer bør ikke plasseres slik at de endrer
strømningsforhold negativt i elver eller bekker. Ved
plassering av pilarer skal det tas hensyn til viktige
gyteområder.

Eksempel på enkel utformet overgangsbru. Terrenget flyter igjennom. Ved ønske om
kortere overgangsbruer vil det være ekstra viktig å formgi terrenget under bruene
over et lengre strekk, slik at ikke disse punktene blir visuelle «innsnevringer» langs
linja. Bildet er tatt langs E18 mellom Grimstad og Kristiansand. Foto: Henrik
Undeland

Den synlige delen av landkarene bør reduseres slik at
konstruksjonen visuelt gir inntrykk av å være godt
forankret i terrenget.
Slagskyggen av bruer skal også få en enhetlig og
bevisst uttrykk. Det tilstrebes plastring med
naturstein, fortrinnsvis stedlige steinmasser.
Overflaten bør ha et jevnt og enhetlig utseende.
Avslutning mot terreng tilstrebes utført som en stram
linje.

Diskrete, mørke, trebruer passer godt in i et skogslandskap Bildet er
tatt på E134 mellom Kongsberg og Drammen. Foto: Henrik Undeland
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4.1.2 Underganger
Underganger og kulverter skal tilpasses det som skal gå
igjennom og i hvilket terreng den skal ligge. Det er viktig å tenke
på menneskelig skala i tillegg til trivsel der det er mennesker
som skal bruke undergangen.
Overordnede prinsipper for underganger:

•

BØR

•

Valg av løsning skal sees i sammenheng med de
stedlige forhold.
Underganger skal være godt belyst og ha god sikt i
inn-/utgangene.
Terrenget på utsiden skal være åpent slik at lys
kommer til og sikt til syklister og andre trafikanter er
ivaretatt.

•

Underganger bør ha en åpen avrundet lysåpning.

TILSTREBES

SKAL

•

•

Vingemurer skal fortrinnsvis gå parallelt med bilveien
oppå. Bruk av vingemurer skal unngås der det er mulig
og terrengtilpasning skal prioriteres.

Eksempel på undergang for myke trafikanter under en trafikkert vei i
Kortedala i Göteborg. Foto: Henrik Undeland

DesignVEI

33

Prosjektering og formgiving av viltoverganger/viltunderganger
krever god kompetanse på hvordan vilt beveger seg og
oppfører seg langs og i et veianlegg. Riktig plassering i
landskapet er avgjørende for at funksjonskrav
tilfredsstilles. Statens vegvesen har utgitt rapporter som
beskriver funksjonskrav for utforming av
viltoverganger/viltunderganger (Statens vegvesens «V134 Veger
og dyreliv, 2005» samt Statens vegvesens «Rapport 78
Faunapassasjer og andre tiltak rettet mot hjortevilt, 2012»).
Håndboken «Slipp fisken fram» (2002) gir råd om planlegging og
utforming av bl.a. kulverter som legger til rette for fisken. Disse
dokumentene ses opp mot arbeidet med Normalveien og anses
som veiledning for utforming, da Normalveien vil definere de
endelige funksjonskravene som skal følges.

TILSTRE
BES

Viltoverganger/viltunderganger

BØR

•
•
•

•

Der det er kombinert bruk mennesker/storvilt, bør
viltundergangen utformes som bru, ikke kulvert.
Viltunderganger bør ha en åpen og avrundet lysåpning.
Over/undergang bør der det lar seg gjøre kun
tilrettelegges for vilt. Samkjøring med
turveg/anleggsvei bør være unntaket.
Løsninger med bruk av bruer og kulverter med naturlig
bunn prioriteres fremfor rørkulverter

Overordnede prinsipper for viltoverganger/viltunderganger:
•
•

SKAL

•
•

•

Ved prosjektering av faunapassasjer skal «Veileder
134 Veger og dyreliv» legges til grunn.
Skjøtselsplan for de første årene kreves for å skape en
omforent drifts- og vedlikeholdsplan mellom utførende
og oppdragsgiver.
Viltunderganger for større bekker skal fortrinnsvis
være flerfunksjonelle slik at det er plass til at vann,
dyr og myke trafikanter (turgåere) kan krysse veien.
Kulverter eller rør for kryssing av gytebekker og andre
bekker skal være bunnløse. De må utformes rett med
tanke på lengde, fall, lysåpning, bunnsubstrater og
sikring av minimumsvannstand for å ivareta hensyn til
fisk og kryssingsmuligheter for mindre dyr.
Passasjene skal tilrettelegges med skjerming med
voller/terrengformer og vegetasjon for å gjøre
passasjen så enkel og naturlig som mulig å passere for
villet.
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Eksempel på undergang for vilt utført som gabionmur under vei 27 ved Borås i
Sverige. Foto: Henrik Undeland.

Eksempel på prosjektert
viltovergang, her over en
jernbanelinje. Jernbaneverkets
nettsider.
DesignVEI
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4.1.3 Portalområder
Det etterstrebes en forenkling av den estetiske tilpasningen av
portalområdene. Utgangspunktet for formgivning er den
landskapsarkitektoniske utformingen.
Vi har i prinsippet 3 ulike situasjoner:
1. Portalområder skåret hardt inn i fjellet, med høye
forskjæringer på begge sider og høy fjellskjæring over
portalkonstruksjonen.
2. Portalområder som ligger lettere i landskapet, ofte
situasjoner knyttet til miljøkulverter, eller der terrenget i
seg selv har slakere helning.
3. Portalområder som ligger i dagsone som møter
fjellet/landformen i en skråstilt situasjon, f.eks. i
situasjoner der man kun har høy forskjæring på den ene
siden.

Portalområder som ligger med dype
forskjæringer skal løses ut fra fjellets
beskaffenhet. I reguleringsplanen er dette et
område det er spesielt viktig å legge inn nok
spillerom for entreprenør til å finne den
optimale løsningen, samtidig vil det være
essensielt å sette estetiske krav til portal,
brem og hvordan terreng skal løses.

BØR

SKAL

Overordnede prinsipper for portalområder:

•

Valg av løsning skal sees i sammenheng med de
stedlige forhold og bergets beskaffenhet.

•

Tunnelpåhugg skal ideelt sett lokaliseres slik at
terrenginngrep i forbindelse med tunnelportalen
begrenses og lange forskjæringer unngås.

Alle bildene på denne siden er tatt langs veien
Ulvik – Hardangerbrun ved Hardangerfjorden og
er tatt av Henrik Undeland.
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Portalområder som ligger
lettere i landskapet kan
utføres med portalbrem med
helning 1:2/1:1,5 slik at
terreng føres ned fra
overkant forskjæring langs
portalene.

Portalområder som ligger i
dagsone som møter
fjellet/landformen i en skråstilt
situasjon. Ytterligere komplisert
blir det der det er to tunnelløp.
Denne situasjonen krever god
formgivning tilpasset stedet.
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4.1.4 Teknisk bygg
Plassering av teknisk bygg skal være slik at bygget ikke blir
fremtredende i landskapet, utgangspunktet for formgivning er den
landskapsarkitektoniske utformingen. Det kan i gitte
situasjoner vurderes arkitektonisk utforming.
Vi har i prinsippet 3 ulike situasjoner:
1. Teknisk bygg plassert inne i tunnelrommet.
2. Teknisk bygg plassert i dagsone som ligger tungt ned i
terrenget, dvs. i portalområder med høye forskjæringer.
3. Teknisk bygg plassert i portalområder som ligger i ett
åpent/delvis åpent landskapsrom.
4. Teknisk bygg i bynære/tett bebygde områder.

SKAL

Valg av løsning skal sees i sammenheng med de
stedlige forhold.

•

Det bør velges materialer med høy og holdbar kvalitet
for å minske drift og vedlikeholdskostnader.

•

Tekniske bygg bør i forhold til landskapsmessige
vurderinger ideelt sett lokaliseres inne i tunellrommet.
Dette begrunnet i at dagsonene ofte er meget
komplisert, arealknappe og ikke eget for plassering av
større bygg. Hensyn til drift og sikkerhet trekker i
motsatt retning, der det ofte er ønskelig å plassere
bygget i dagen (helst på høyre side) for enkel tilkomst.

TILSTREBES

•

BØR

Overordnede prinsipper for teknisk bygg:
Bildet over viser eksempel på et teknisk bygg langs E6 ved Eidsvoll. Byggets
materialer samsvarer med materialene som er brukt i tunnelportalene. Foto:
Henrik Undeland.

Bildet over viser eksempel på et teknisk bygg langs E6 ved Tanum. Bygget er
kledd med tre (Eik) som gjør at bygget glir godt inn i veiens sideterreng i tillegg
til at det er plassert i en nisje og synes derfor nesten ikke i det heletatt. Foto:
Katharina Nyström
DesignVEI
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4.1.5 Støttemurer

•
•

SKAL

•

•
•

Det skal etterstrebes minst mulig bruk av mur etter
prinsippet jo bedre veien ligger i landskapet, desto
mindre blir det behov for landskapsmurer.
Valg av løsning skal sees i sammenheng med de
stedlige forhold.
Det bør være et helhetlig uttrykk på murene langs en
strekning. Med helhetlig uttrykk på mur menes at
murer på en strekning skal være av likt materiale, og
lagt med like god kvalitet på utførelsen.
Langs hovedvei vil det være fokus på de store linjene,
dynamikk og fart, designvalg for støttemurer skal
gjenspeile dette.
Nær tettsteder og i strekninger der myke trafikanter
ferdes skal det være større krav til nøyaktighet og
presisjon i utførelsen.

TILSTREBES

Anlegg med dimensjonerende hastighet over 110 km/t, medfører
at farten i seg selv gir føringer for formgivningen av støttemurene
langs veien. Der veianlegg i hovedsak går igjennom skogsområder
skal den landskapsarkitektoniske utformingen være
utgangspunkt for formgivningen av de fleste støttemurer. Den
arkitektoniske utformingen kan være gjeldende i områder som
grenser mot bebyggelse og i områder som har et mer urbant
uttrykk.
Overordnede prinsipper for støttemur:

BØR

•
•

•
•

Støttemurer skal i størst mulig grad utformes som
natursteinsmurer fremfor betongmurer.
Der mur kommer tett opp til en skjæring bør materiale
og farge i muren være så lik skjæring som det er mulig
å få til.

Det skal etterstrebes bruk av betong med lavest mulig
CO2-avtrykk.
Det bør ikke benyttes stein som krever svært lange
fraktveier. Dette av miljømessige hensyn og at en
tørrsteinsmur med stedegne materiale vil gli bedre inn
i det norske landskapet.

Støttemurer kan utformes på mange måter. Valg av riktig type støttemur til det
konkrete landskapet veien beveger seg igjennom vil være avgjørende for
anlegget. Foto over er hentet fra nettsiden til Karmøy naturstein. Bildet til venstre
viser en mindre støttemur i naturstein. Foto: Henrik Undeland.
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5 VIDERE PROSESS
DesignVEI er et dokument som skal legges ved som vedlegg til
reguleringsplanen for de aktuelle veistrekninger. Det er i
bestemmelsene til reguleringsplanen tatt inn en henvisning til
DesignVEI som gjør dokumentet juridisk bindende. Arbeidet med
å sikre estetiske kvaliteter samt hensyn til landskapet og
nærmiljøet veien passerer, vil fortsette i prosjekteringsfasen etter
at reguleringsplanen er vedtatt.
Nye Veier skisserer følgende prosess videre:
1. Utarbeidelse av overordnet analyse direkte knyttet til de
aktuelle utbyggingsparsellene, såkalt strekningsanalyse.
Denne analysen skal også ses i forhold til den totale
utbyggingsstrekningen som er aktuell.
2. Videre detaljering av hovedgrep i prosjekteringsfasen. I
prosjekteringsfasen vil prinsippene omtalt i RAP-001
DesignVEI anvendes i konkrete områder innenfor ulike
tema.

DesignVEI
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Tekniske tegninger

Reguleringsplan, Tegningshefte

E39 KRISTIANSAND – SANDNES
E39 Søgne øst - Mandal øst

Kommuner: Søgne, Mandal

Tekniske data

Fra – til profil:
Dimensjonsjoneringsklasse:
Fartsgrense:
Trafikkgrunnlag (ÅDT)

440 – 13850
Motorveg med fartsgrense 110 km/t
110 km/t
17 000 – 32 000 i 2040

06.01

17

A002

Side 1 av 4

Tegningshefte, tegningsliste
Reguleringsplan

Prosjekt:

E39 Søgne øst - Mandal øst

Tegningsdato

Revisjon
Nummer
Dato

Tegn.nr.

Tegningstittel

A001
A002

Forside
Tegningsliste

06.01.2017
Se Ajour pr.

B101
B102
B103
B104

Oversiktstegning, Vegmodell 12500, Profil 440-3750
Oversiktstegning, Vegmodell 12500, Profil 3750-7500
Oversiktstegning, Vegmodell 12500, Profil 7500-11250
Oversiktstegning, Vegmodell 12500, Profil 11250-13850

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:5000 / M=1:1000

C001
C002
C003
C004
C005
C006
C007
C008
C009
C010
C011
C012
C013
C014
C015
C016
C017
C018
C019

E39. Linje 12500
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 440 - 750
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 750 - 1500
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 1500 - 2250
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 2250 - 3000
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 3000 - 3750
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 3750 - 4500
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 4500 - 5250
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 5250 - 6000
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 6000 - 6750
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 6750 - 7500
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 7500 - 8250
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 8250 - 9000
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 9000 - 9750
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 9750 - 10500
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 10500 - 11250
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 11250 - 12000
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 12000 - 12750
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 12750 - 13500
Plan- og profiltegning, Vegmodell 12500, Profil 13500 - 13850

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:1000 / M=1:200

D100
D101
D102
D103

Kryss Monan
Oversiktstegning, Monan kryssområde
Lengdeprofil rampe 63100 og 63600, Kryss Monan
Lengdeprofil rampe 63400 og 63300, Kryss Monan
Lengdeprofil lokalveier, Kryss Monan

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:1000 / M=1:200

Tegningsliste
E39 Søgne øst - Mandal øst

Liste nr.
Ajour pr.
Merknader

A1: M=1:5000 / M=1:1000
A1: M=1:5000 / M=1:1000
A1: M=1:5000 / M=1:1000

A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200

A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200

1
06.02.2017
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Tegningsdato

Revisjon
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Dato

Tegn.nr.

Tegningstittel

D200
D201
D202
D203
D204
D205
D206

Kryss Lohnelier
Oversiktstegning, Lohnelier kryssområde nordvest
Oversiktstegning, Lohnelier kryssområde sørøst
Lengdeprofil rampe 64300 og 64400, Kryss Lohnelier
Lengdeprofil ramper 64100 og 64200, Kryss Lohnelier
Lengdeprofil lokalveier, Kryss Lohnelier
Lengdeprofil lokalveier, Kryss Lohnelier
Lengdeprofil lokalvei 24600, Kryss Lohnelier

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:1000 / M=1:200

D300

Midlertidig kryss Døle bru
Plan og profiltegning, Midlertidig kryss Mjåvann

06.01.2017

A1: M=1:1000 / M=1:200

F001
F002
F003
F004

Normalprofil
Normalprofil, Motorveg ÅDT > 20 000 - 110 km/t, Vegmodell 12500
Normalprofil, Motorveg ÅDT 12 - 20 000 - 110 km/t, Vegmodell 12500
Normalprofil, Tunnel 2 x T9,5, Vegmodell 12500
Normalprofil, Ramper

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:100

K005
K012
K013
K016
K017
K030
K031
K040
K052

Konstruksjoner
Tekniske bygg i dagen, Oversikt
Bruer Monan Nord og Monan Sør, Oversikt
Monan, Avrampe Nord og Pårampe Sør, Oversikt
Prinsipptegning - Portaler, Oversikt
Prinsipptegning - Trespenns betongbjelkebru, Oversikt
Bru Lohnelier Øst, Oversikt
Bekkekulvert Årdalen, Oversikt
Trysfjorden bru, Oversikt
Driftskulvert Holbekkstjønn, Oversikt

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:50

O001
O002
O003
O005
O009

Landskapsplan
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 170 - 750
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 750 - 1500
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 1500 - 2200
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 3000 - 3750
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 6000 - 6750

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:1000

Tegningsliste
E39 Søgne øst - Mandal øst

Liste nr.
Ajour pr.
Merknader

A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200
A1: M=1:1000 / M=1:200

A1: M=1:100
A1: M=1:100
A1: M=1:100

A1: M=1:1000 / 1:100
A1: M=1:1000 / 1:500 / 1:100
A1: M=1:200
A1: M=1:200 / 1:100
A1: M=1:200 / 1:100
A1: M=1:500 / 1:100
A1: M=1:1500 / 1:100
A1: M=1:200 / 1:100

A1: M=1:1000 / 1:500
A1: M=1:1000
A1: M=1:1000 / 1:500
A1: M=1:1000

1
06.02.2017
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Prosjekt:
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Tegningsdato

Revisjon
Nummer
Dato

Tegn.nr.

Tegningstittel

O010
O011
O012
O013
O014
O015
O016
O017
O018
O019
O020
O021

Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 6750 - 7500
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 7500 - 8250
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 8250 - 9000
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 9000 - 9750
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 9750 - 10500
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 10500 - 11250
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 11250 - 12000
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 12000 - 12750
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 12750 - 13500
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Profil 13400 - 13850
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Monankrysset
Landskapsplan, Vegmodell 12500, Lohnelierkrysset

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:1000

O030
O031

Landskapsnitt
Landskapssnitt, Vegmodell 12500, Profil 1850, 2040 og 2110
Landskapssnitt, Vegmodell 12500, Profil 9300, 13515 og massesdeponi Dyredalen

06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:500

W001
W002
W003
W004
W005
W006
W007
W008
W009
W010
W011
W012
W013
W014

Grunnerverv
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 250 - 750
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 750 - 1800
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 1500 - 2500
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 2500 - 3600
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 3450 - 3850
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 3850 - 5450
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 5450 - 6700
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 6700 - 7800
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 7800 - 8900
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 8900 - 9800
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 9900 - 10900
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 10900 - 12150
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 12150 - 13000
Grunnervervstegning, Vegmodell 12500, Profil 13000 - 13850

07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017
07.02.2017

A1: M=1:1000

X101
X102
X103

Støysonekart, uskjermet situasjon. Linje 12500
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil -150 - 1450
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 980 - 2700
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 5800 - 8300

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:2000

Tegningsliste
E39 Søgne øst - Mandal øst

Liste nr.
Ajour pr.
Merknader

A1: M=1:1000
A1: M=1:1000 / 1:500
A1: M=1:1000
A1: M=1:1000
A1: M=1:1000
A1: M=1:1000
A1: M=1:1000
A1: M=1:1000 / 1:500
A1: M=1:1000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000

A1: M=1:500

A1: M=1:1500
A1: M=1:2000
A1: M=1:1500
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:1500
A1: M=1:1500
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:1500
A1: M=1:1500
A1: M=1:1500
A1: M=1:1500

A1: M=1:2000
A1: M=1:2000

1
06.02.2017
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Reguleringsplan

Prosjekt:

E39 Søgne øst - Mandal øst

Tegningsdato

Revisjon
Nummer
Dato

Tegn.nr.

Tegningstittel

X104
X105
X106
X107
X108
X109
X110
X111
X112

Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 7100 - 8650
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 8300 - 9600
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 8200 - 9850
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 9550 - 11000
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 9400 - 10850
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 10400 - 11650
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 10900 - 12200
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 11650 - 13250
Støysonekart, uskjermet situasjon, Profil 12800 - 14400

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:2000

X201
X202
X209

Støysonekart, skjermet situasjon. Linje 12500
Støysonekart, skjermet situasjon, Profil -150 - 1450
Støysonekart, skjermet situasjon, Profil 980 - 2700
Støysonekart, skjermet situasjon, Profil 10400 - 11650

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:2000

X301
X302
X303
X304
X305
X306
X307
X308

Luftforurensning
Luftsonekart, Luftforurensning NO2, Profil 0 -1600
Luftsonekart, Luftforurensning NO2, Profil 1000 - 2300
Luftsonekart, Luftforurensning NO2, Profil 5900 - 7100
Luftsonekart, Luftforurensning NO2, Profil 9250 - 10800
Luftsonekart, Luftforurensing PM10, Profil 0 - 1600
Luftsonekart, Luftforurensing PM10, Profil 1000 - 2300
Luftsonekart, Luftforurensing PM10, Profil 5900 - 7100
Luftsonekart, Luftforurensing PM10, Profil 9250 - 10800

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:2000

Y100
Y101
Y200
Y201
Y400
Y401

Faseplan
Faseplan, Monan Fase 1
Faseplan, Monan Fase 2
Faseplan, Lohnelier/Lindelitunnelen Fase 1
Faseplan, Lohnelier/Lindelitunnelen Fase 2
Faseplan, Mjåvann Fase 1
Faseplan, Mjåvann Fase 2

06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
06.01.2017

A1: M=1:2000

Tegningsliste
E39 Søgne øst - Mandal øst

Liste nr.
Ajour pr.
Merknader

A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000

A1: M=1:2000
A1: M=1:2000

A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000

A1: M=1:2000
A1: M=1:4000
A1: M=1:4000
A1: M=1:2000
A1: M=1:2000

1
06.02.2017
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4735

26100

3D VIEW

6425
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Grube 500x500
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A
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B

FUNDAMENTPLAN
1 : 50

5235

6

5220

5

4220

4

3220

3

3220

2

1

4735

3D VIEW

A
2150

1420

1420

1420

1420

1420

1420
Nødkiosk

2000

2000
Nettstasjon (trafo)

Lavspenning
tavlerom

Nødstrøm/UPS

Batterirom

Radio og nødnett

5250

Merknader:
5000

7

Konstruksjonstype: Teknisk bygg

Mobil

B
Revisjon

5000

5000

4000

3000

3000

Revisjonen gjelder

Utarb.

Utført av:

4500

Kontr.
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Jon Terje Ekeland
Nye Veier
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GULVPLAN
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Prosjektnummer

E39 Kristiansand - Sandnes

Arkivreferanse

E39 Søgne øst - Mandal øst

Byggverksnummer

Tekniske bygg i dagen
Oversikt

Reguleringsplan
Utarbeidet av

Kontrollert av

NOYNSE

NOBJHA

Koordinatsystem

Euref 89 NTM sone7

Høydesystem

NN2000

Målestokk A1

1 : 50

Halv målestokk A3
Godkjent av

NOHOLL

Rev.dato

Tegningsdato

Produsert for

26100

Godkjent

Konsulentarkiv

13753001

Tegningsnummer /
revisjonsbokstav

1:100

K005

00

B
K016

Eksisterende terreng
Antatt eksisterende berg
Ca 1
:2

Antatt eksisterende berg

Senterlinje 12500

Nytt terreng

Profillinje

Profillinje

Eksisterende terreng

Tørrmur
Sprengt berg

Min 21000

Nytt terreng

5:1

Se merknader for L

1250
Sk.

3500
Kj.felt

3500
Kj.felt

4600

4600

ok Asfalt

1250
Sk.

1250
Sk.

3500
Kj.felt

3500
Kj.felt

Sprengt berg

1250
Sk.

B
K016

LENGDESNITT A-A Eksempel Vassbotn (Prinsipp. Utforming gjelder også for andre portaler)

TYPISK SNITT B-B. 2xT9.5

1 : 200

1 : 200

B
K016

3D VIEW
Tørrmur 5:1

Merknader:
Motorveg, ÅDT 12000-20000 - 110km/t
Konstruksjonstype: Betongportal profil T9,5

T9,5

A

A

K016

Fundamentering:

K016

Sålefundament på komprimert sprengstein

6200

6150

Portal lengder

Tørrmur 5:1

Portal
Kleppland

Vassbotn
T9,5
Lindelia Øst

Lindelia Vest

Total lengde, L

Portal Sør

40,2m

Portal Nord

46,2m

Portal Sør

21,5m

Portal Nord

21,5m

Portal Sør

28,5m

Portal Nord

28,5m

Portal Sør

33,5m

Portal Nord

30,5m

Tørrmur 5:1
Revisjon

Revisjonen gjelder

Utarb.

Utført av:

B

Kontr.
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Bestiller

Jon Terje Ekeland
Nye Veier
502
2016/93

Prosjektnummer
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PLAN Eksempel Vassbotn
1 : 200

Arkivreferanse

E39 Søgne øst - Mandal øst

Byggverksnummer

Prinsipptegning - Portaler

Koordinatsystem

Oversikt

Reguleringsplan
Utarbeidet av

Kontrollert av

NOTHOS

NOMAJK

Godkjent av

NOHOLL

Rev.dato

Tegningsdato

Produsert for

K016

Godkjent

Konsulentarkiv

13753001

Euref 89 NTM sone7

Høydesystem

NN2000

Målestokk A1

1:200

Halv målestokk A3

1:400

Tegningsnummer /

K016

revisjonsbokstav

00

Senterlinje
12500

A
K017

1

2

3

500

4

Se merknader for total lengde
2500

F1

F2

F3

11000 Tverråna/14250 Lohnelier/11500 Tag
1250
Sk.

3500
Kj.felt

2500 Se merknader

3500
Kj.felt

500

1250 1500
Sk. Siktutv.

9500 Tverråna/13250 Lohnelier/9750 Tag
500 1250
3500
3500
1250 500
Sk.
Kj.felt
Kj.felt
Sk.

Gjelder kun for Tverråna

3.0%

B

3.0%

K017

OK asfalt

Nytt terreng

Eksisterende terreng

1:2

Antatt berg

Q200=76m^3/s

NV + 37.8

1:2

Nytt terreng
Nytt terreng

Tverråna

Sprengt berg

Sprengt berg
Se merknader for antatt fundamentering
bruer Tag og Lohnelier

Sprengt berg

Sprengt berg
Eksisterende terreng

B

Antatt berg

K017

A

Fundamentering av Tag og
Lohnelier, se merknader

K017

LENGDESNITT A-A Eksempel Tverråna

(Prinsipp for utforming gjelder også for bruene Tag og Lohnelier)

1 : 100

T ve

rrå
na

1 : 200

TYPISK SNITTT B-B. Eksempel Tverråna (Prinsipp for utforming gjelder også for bruene Tag og Lohnelier)

1
2500

2

3

10000 (F1)

17000 (F2)

4
10000 (F3)

3D VIEW

2500

B
K017

Tverråna Sør

A

Merknader:

A

K017

Motorvei, ÅDT 12000-20000 - 110km/t
Konstruksjonstype:
Tverråna: Slakkarmert betongplatebru
Tag:
Slakkarmert betongplatebru
Lohnelier: Spennarmert betongplatebru

K017

6250

6300

Fundamentering
Tverråna: Direktefundamentering på berg, evt. sprengstein over berg
Tag:
Direktefundamentering på berg eller sprengsteinfylling.
Dybde til berg må undersøkes.
Lohnelier: Fundamentering på sprengsteinfylling.
Bru
Tverråna Nord

Tverråna Nord

F1

F2

F3

Total lengde

10m

17m

10m

42m

Tverråna Sør

10m

17m

10m

42m

Tag Nord

12m

19m

12m

48m

Tag Sør

12m

19m

12m

48m

Lohnelier Nord

14m

21m

14m

55m

Lohnelier Sør

14m

21m

14m

55m

B
Revisjon

K017

10000 (F1)

17000 (F2)

Revisjonen gjelder

10000 (F3)

Utarb.

Utført av:

Kontr.

12

13
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Jon Terje Ekeland
Nye Veier
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Prinsipptegning - Trespenns betongbjelkebru
Oversikt

Reguleringsplan
Utarbeidet av

Kontrollert av

NOTHOS

NOMAJK

Koordinatsystem

Euref 89 NTM sone7

Høydesystem

NN2000

Målestokk A1

1:200

Halv målestokk A3
Godkjent av

NOHOLL

Rev.dato

Tegningsdato

Produsert for

11

Godkjent

Konsulentarkiv

13753001

Tegningsnummer /
revisjonsbokstav

1:400

K017

00

Profil nr

1

Senterlinje veg
12500

2

3

4

277.8

327.8
50000

4700

39900

Profillinje
44000

5400

24400

8000
7000
500
Sk.

Eksisterende terreng

Antatt berg

Tørrmur

3000
Kj.felt

3000
Kj.felt

500
Sk.

Tørrmur
6000

6000

SNITT B-B

Sprengt berg

1 : 100

LENGDESNITT A-A
1 : 200

4

P277.8

8200

P327.8

1

3D VIEW
B
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Merknader:
300

270

A
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A
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Vegtype: Lokal industriveg
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E39 Søgne øst-Mandal øst
Oppsummering og oversikt over inkomne merknader til varsel om endret plangrense av
reguleringsplan i april 2016.
Søgne kommune og Mandal kommune

Forord
Varsel om revidert planavgrensing ble sendt ut den 08.04.2016, med frist for innspill innen
10.05.2016.

Kartet viser vedlegget som lå med brevet frå Statens vegvesen.

Det kom inn 5 merknader til denne endringen.
Dette dokumentet inneholder hovedpunktene i alle innkomne merknader til varsel om
endring, med kommentarer fra Nye Veier.
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Avsender

Dato

Fylkesmannen i Aust- og
Vest Agder

02.05.2016 Fylkesmannen har ingen
merknader til denne
utvidelsen.
29.04.2016 Fylkeskommunen har ingen
merknader til den varslede
utvidelsen av plangrensen,
men ønsker at tverrslag i
Hellersdalen utføres skånsomt.
03.05.2016 Agder Energi Nett ser en
mulig konflikt med nettstasjon
22013-Kleppland og den
tilhørende 22 kV luftlinje.
21.05.2016 Ønser at det vruderes
nødvendigheten for bruk av
private gårdsveier ved
fremførin av vannledning.
23.05.2016 Ønsker ikke å miste areal til
vegutbygging og spesielt
anleggsveger ved Klepland.

Vest-Agder fylkeskommune

Agder Energi Nett

Øystein Pettersen

Astrid Henriksen

Hovedpunkter i
merknad/uttalelse

Kommentarer

Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Ivaretas i videre
planlegging og tas til
etterretning.
Tas til etterretning.

Tas til etterretning.

Side 2 av 2

E39 SØGNE ØST - MANDAL ØST
Oppsummering og oversikt over inkomne merknader til varsel om planoppstart av
reguleringsplan – februar 2016 (revidert desember 2016).
Kommuner: Søgne og Mandal

Forord
Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for ny E39 på strekningen fra Volleberg til
Døle Bru ble vedtatt i Søgne kommune og Mandal kommune i juni 2015. Statens vegvesen
varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny E39 på samme strekning 02.10.2015,
med frist for uttalelse 06.11.2015.
Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger § 4
fjerde ledd konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt.
Begrunnelsen er at planarbeidet i det vesentligste er i samsvar kommunedelplanen vedtatt i
2015.
Det har kommet inn 40 merknader og innspill til varselet om planoppstart.
Dette dokumentet inneholder hovedpunktene i alle innkomne merknader til varsel om
planoppstart, med kommentarer fra Nye Veier.
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Sammendrag
Nr.

Avsender

Hovedpunkter i merknad/uttalelse

Kommentarer

1

Kystverket

Ingen merknader, men minner om at etablering av broer innenfor havne- og farvannslovens virkeområde krever tillatelse fra Kystverket.

Tas til etterretning.

2

Norges Vassdrag- og energidirektoratet

Har ikke behandlet saken. Ønsker eventuelle flom- og skredsoner avmerket med hensynssone på reguleringsplankartet jf PBL § 12-6. Forhold som angår
vannressursloven (skader eller ulemper for allmenne interesser i vassdrag) må sendes NVE for vurdering. Kommunene må i slike tilfeller be om at forholdet til loven
skal vurderes.

3

Fiskeridirektoratet

Ingen merknader.

Prosjektert veganlegg ivaretar krav iht. 200-års flommen, foruten bro over
Søgneelva, mellom søndre rundkjøring i Monankrysset og fv. 114. Skred er
aktuell problemstilling rundt tunnelmunningene. Dette ivaretas innenfor
hensynssonen rundt tunnelmunningen. Evt. behov for søknader vil sendes
inn til NVE. Søyleplassering ifm konstruksjon over Søgneelva har vært
fokusert på. Søyleplassering unngås i elveløpet, men kan plasseres i
elvebredden. Konsekvensene vil bli størst i anleggsperioden.
Tas til etterretning.

4

Fylkesmannen i Vest-Agder

Peker på at virkningen på verdifulle naturtyper og landskap ved kryssing av Trysfjorden er spesielt viktig. Det gjøres oppmerksom på at dersom det planlegges tiltak
som ikke er konsekvensutredet i kommunedelplanen kreves det likevel konsekvensutredning for slike tiltak. Må påse at det sikres tilgjengelighet til friluftsområder og at
viktige friluftsområder og nærmiljø blir skjermet for støy og forurensning. Forutsetter at rapporten Naturmiljø og naturmangfold følges opp i videre arbeid med saken.
Forutsetter samarbeid med Fylkeskommunen og Agder kollektivtrafikk om kollektivplanlegging i det videre arbeidet med kryssutforming.

5

Vest Agder Fylkeskommune

Vil at hele veistrekningen skal bygges ut under ett, men ved deling av utbyggingen bør strekningen over Trysfjorden prioriteres. Monankrysset må dimensjoneres slik at
det ikke oppstår kapasitetsproblemer. Ivareta effektiv avvikling av kollektivtrafikken. Minimalisere ulemper for boligområder i nærheten. Sikring av utviklingsmuligheter
for fremtidige næringsområder. Fokus på estetikk og landskapstilpasning spesielt ved kryssing av Trysfjorden. Regulering av rasteplass med mulighet for etablering av
servering. Veien legges skånsomt i terrenget slik at friluftsinteressene i Hellersdalen ikke blir påvirket.

6

Mandal kommune

Ønsker endring i kulepunkt 2: setning utgår: «Hvis ikke naturmangfoldet blir negativt berørt av en slik fylling, bør dette tilrettelegges for i ny detaljregulering». Følgende
er viktig i det videre arbeidet: Det må tilrettelegges for alternative plasseringer av de funksjoner som blir berørt av veitraseen. Evt. utfylling i Mjåvann må vurderes iht.
naturmangfoldloven. Videreføring av pendlerparkering med ny plassering og økt kapasitet ønskes. Det må vurderes om det kan etableres rasteplass i dette området.

7

Songdalen kommune

8

Søgne kommune

Det må settes av areal til park&ride ved kryss på Monan. Dagsone fra Volleberg til Monan vil forringe turmuligheter og detaljplan må vise avbøtende tiltak. I detaljplan
må det også utføres støyberegninger for alle boliger som ligger i gul støysone på Volleberg. Det ønskes å avklare muligheter for at ny atkomst til Birkelid blir utredet i
etterfølgende detaljplanlegging.
Høydebasseng med tilhørende ledningsnett blir berørt av utbyggingen. Det kan bli behov for å båndlegge arealer innenfor planavgrensningen for å sikre
uttaksbrønnene. Det er viktig at veiforbindelsen fra Monan og videre østover mot Birkelid kommer med i reguleringsplanen.

9

Agder Energi Nett

10

Naturvernforbundet

11

Zoologisk forening
Botanisk forening
Ornitologisk forening

Foreningene påpeker viktigheten av å bryte opp åpne veitraseer med tuneller for å motvirke barrierer for plante- og dyreliv, samt fragmentering av landskapet. Ønskelig
med en erstatningsbiotop for hekkekolonien av sandsvale på Monan dersom denne blir ødelagt av utbyggingen. Inngrep i den eksisterende biotopen må foregå utenom
hekkesesongen. Det er viktig å legge veien i tunnel gjennom Loneskogen for å sikre viltkorridoren mellom skogsområdene på hver siden av den planlagte veien.

12

Forum for natur og friluftsliv Agder

Ønsker at man prioriterer å legge veien i tunnel der det er mulig slik at viktige friluftsaktiviteter ikke rammes. Det må gjøres avbøtende tiltak for klatrerutene som ligger
der kryssområdet Monan planlegges, samt andre klatreområder som berøres av utbyggingen. Ønsker at det skal tas hensyn til viktige gytebekker for sjøørret ved
utbyggingen. Viktig med tilstrekkelig viltpassasjer.

13

Christianssand Klatreklubb (CKK)

Det er etablert faste klatreruter på Monan. De ønskes bevart. Klubben stiller opp på befaring og eventuelt møte for å vurdere alternativ som bevarer klatremulighetene.

14

Norges Klatreforbund (NKF)

15

TIA Norge

Støtter uttalelsen til de lokale klatreklubbene CKK og SKK. Tango Wall/ Tangoveggen er unik med 35 meters høyde og er viktig lokalt og nasjonalt. De ønsker at den
foreslåtte tunnelportalen på Monan flyttes slik at klatrefeltet kan bevares.
Positive til tiltakene som foreslås. Oppfordrer tiltakshaver til å gjenbruke anleggskontor- og brakkeriggområder til fremtidige rasteplasser og døgnhvileplasser. Det
ønskes at det tilrettelegges på døgnhvileplassen med snørampe – til bruk for rydding av kjøretøy som etter snøfall må børstes for snø.

Installasjoner og kabelføringer vil bli berørt av utbyggingen. Dette vil medføre flytting og muligens ombygging av eksisterende installasjoner. Videre oppfølging i
detaljeringsfasen er påkrevd. SVV må melde inn nytt effektbehov til AEN og ber om å bli holdt oppdatert videre i planleggingen for å sikre at det blir nok strøm med
tilstrekkelig kvalitet (sic). Alle konsekvenser er ikke klarlagt ennå.
Naturvernforbundet mener at saken bør gjennomgås på nytt av myndighetene pga de store negative konsekvensene for naturmiljøet ved etablering av ny vei i dagen.
Anbefaler at veien legges i tunnel vest for Tverråna for ikke å ødelegge viktige nærmiljø- og rekreasjonsområder for boligområder. Mener at den nordlige
tunnelmuligheten må vurderes på nytt av hensyn til verdifull vegetasjon og rødliste/de arter i området der veien skal krysse Trysfjorden. Naturmangfoldloven må følges.
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Det er prosjektets YM plan som er verktøyet for å videreføre relevante krav
og avbøtende tiltak for de ikke prissatte temaene. Denne vil følge som et
vedlegg til reguleringsplanen. Det har vært samarbeid med fylkesmannen i
Vest-Agder ang. dette, samt et overvåkningsprogram. Områder sikres iht. T1442 når det gjelder støy og T-1520 når det gjelder luftforurensning.
Kollektivtrafikken ivaretas i både Monankrysset og Lohnelierkrysset.
Alle hovedpunkter ivaretas i planen, foruten punktet om rasteplass. Nye
Veier ser på hele strekningen fra Kristiansand til Lyngdal når rasteplasser
vurderes. Rasteplass ligger ikke inne i denne regulieringen.
Endring av plangrensen medførte at prosjektet avsluttes ved Mjåvann.
Planen legger opp til mindre innvirkning på Mjåvann. Dette ivaretas i YMplan. Det er høsten 2015 gjennomført fiskeundersøkelser i innløpsbekk og
utløpsbekk av Mjåvann. På bakgrunn av denne og annen eksisterende
kunnskap om Mjåvann vil det kunne gjennomføres en faglig vurdering etter
kravene i Naturmangfoldlova. Kommentarer ang. pendlerparkering og
rasteplass antas ikke berøre denne planen. Eksisterende pendlerparkering
vil bli berørt i en anleggsfase.
Tas til etterretning.
Tas til etterretning
Det er opprettet kontakt med Agder Energi Nett. Det vil tas hensyn til og det
planlegges omlegginger av berørte kraftlinjer i samråd med Agder Energi
Nett.
Tunnellengden til Søgnetunnelen er ca. 4 km og avsluttes i vest med
tunnelportaler øst for Tverråna. Forbindelser nord sør ved både Tverråna og
ved Tag ivaretar forbindelsen til naturområdene på tvers av ny E39. KU viste
at det ikke er spesielle verdier for biologisk mangfold i det området som blir
berørt mellom Tverråna og Lohnelier. Når kryssing for vilt, landbruks- og
friluftsinteresser ivaretas er allmenne interesser ivaretatt.
De tiltakene som planlegges gjennomført i Hellersdalen er ikke av en slik art
at det ventes negative konsekvenser for fugl. Friluftslivets interesser vil bli
ivaretatt. YM planen vil stille krav om at det i byggeplanfasen gjøres en
faglig vurdering av om det skal gjøres spesielle tiltak for sandsvale ved
Monan. Krysningsmuligheter ved Tverråna og Tag vil være tilstrekkelig for
utveksling av hjortevilt i dette området. Det er sannsynligvis særlig rådyr
som vil krysse her. Tunnel vest for Lohnelierkrysset medfører
kryssingsmuligheter for vilt i dette området. Det samme gjelder både på
østsiden og vestsiden av Trysfjorden, samt over en planlagt viltovergang i
Dyredalen.
Ivaretakelser av turstier vil tas inn videre som et punkt i YM planen.
Når det gjelder Tangoveggen er denne kommentert i planen og det arbeides
for at funksjonen skal beholdes.
Forurensning til Tverråna (Hølen) skal minimeres i anleggsperioden.
Krysningsmuligheter ved Tverråna og Tag vil være tilstrekkelig for utveksling
av hjortevilt i dette området. Det er sannsynligvis særlig rådyr som vil krysse
her. Kleplandsbekken og Dåsåna er viktige for anadrom fisk og ivaretas
spesielt i planen.
Når det gjelder Tangoveggen er denne kommentert i planen og det arbeides
for at funksjonen skal beholdes.
Se kommentar over
Det settes av areal i reguleringsplanen til døgnhvileplass. Endelig utforming
med utstyr etc, bestemmes i byggeplanfasen.
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Vedderheia Velforening og Vedderheia Nord
Velforening

Viktig med rask gjennomføring av tiltaket. Den nye veien må ikke gi reduksjon av godt bomiljø. Ønsker at veilinjen trekkes så langt sør som mulig ved Vedderheia.
Begrunnelse for dette er å oppnå kortere lokk i nordvendt skråning langs Repstadveien ned fra Vedderheia. Dette vil redusere støy i området. Ber også om vurdering
av å senke linjevalget mest mulig under Vedderheia mot Søgne vest, noe som vil gi kortere brospenn over Tverråna og senke behovet for støyskjermingstiltak. Opptatt
av dyretråkk konflikter. Ber om at anleggstrafikken legges utenom boligområdene og holdes i linjen, at turstier må opprettholdes så langt som mulig i anleggsperioden
og at de istandsettes raskt etter anlegget er ferdig.

Tunnelportalen ved Vedderheia er trukket lengere sør for å redusere
ulempene for boligområdet. Krav iht. støy og luft ivaretas.
Krysningsmuligheter ved Tverråna og Tag vil være tilstrekkelig for utveksling
av hjortevilt i dette området. Det er sannsynligvis særlig rådyr som vil krysse
her. Ivaretakelser av turstier vil tas inn som et punkt i YM planen.

17

Lunde velforening

Tas til etterretning

18

Søgne skiklubb

19

Try grendeutvalg (v Per Kjær)

De er fortvilet og skuffet over at det blir åpen vei gjennom Lohneskogen. Søgne risikerer nå å miste urimelig mye natur- og rekreasjonsområde. Lohneskogen er også
viktig for vilt, jakt og den nye veien vil avskjære mange driftsveier. Bekymret også for forurensning av luft og i form av støy for boligområdene i nærheten. Forringelse
av bokvalitet. Ønsker tunnel på strekningen istedenfor dagsone. Det er kostnader med dagsone som unngås med tunnel (overganger, viltgjerder, viltbroer, driftsveier,
støyskjermer mv).
De er positive til tiltaket. Ønsker at det tas hensyn til (opprettholdes) viktig utfartsløype ved Kleppland. Det er en blåmerket løype på nedsiden av klatreveggen
«Tangowall». De ønsker at man ser på muligheten til å benytte tunnelmasser til etablering av idrettsanlegg, rulleskiløyper og oppgradering av andre løyper. Klubben er
villig til å stille på møter for å diskutere løsninger for idretten.
Det må etableres mange krysningspunkter for mennesker og dyr, slik at barriereeffekten reduseres. Det nevnes 4 viktige krysningspunkt: 1) Den gamle postveien på
Holmensiden 2) tømmervei Frøyslands skog- lasteplass ved Hvermansrau 3) Postveien på Ospedalssiden 4) Skoleveien fra Ospedalen til Frøysland. Viktig å hensynta
bygninger med verneverdi Dyrdalslåven, Utløe Hvermansrau og Utløe Ospedalsmyra. Bro over Trysfjorden vil gjøre sterkt inngrep i naturmiljøet. Hyttefelt i nærheten av
broen blir sterkt berørt. Også viktig å ta vare på naturmiljøet ved Skiftebekken og Tolvdalslia. Trysfjorden er viktig som rekreasjonsområde, det må ikke skje utslipp
under anleggsperioden eller i driftsfasen. Anleggsveier ønskes tatt opp til debatt lokalt før byggefasen.
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Miljøpartiet De Grønne Søgne

Vil problematisere følgende av åpen veitrasé i forhold til støy og luftforurensning for nærliggende bebyggelse på Vedderheia og Lohne. Ber om at man forlenger
tunnelen og legger den dypere slik at tilstrekkelig viltpassasjer, turterreng, rekreasjonsområder, badeplasser, naturmiljø og grytebekker for sjøørret får bedre vilkår.
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Jaktval Mandal Øst

22

Holum- og Mandal skogeigarlag (Hans S.
Stusvik)

23

Naturvernforbundet, Søgne Jeger og
fiskeforening m.fl.

24

Ida Knutsen

25

Kirsti Try (2 uttalelser)

26

Edel Margrethe Lohne

27

Arvid Andersen

28

Helge Karlsen

29

Jan Ludvig Aamodt

30

Janne Marie Pedersen

Ønsker å være en konstruktiv medspiller i hvordan viltgjerder, viltoverganger o.l. utformes og plasseres. De ønsker å komme i posisjon der de kan komme med innspill
til dette. Kontaktperson Stein Atle Lunden oppgis.
Jaktberettigede er ikke tatt med på råd til nå. De krever at flg. blir vurdert og tatt hensyn til:
1) Det går et vilttrekk nord - sør fra området Høgheia-Tryheia-Hellersheia ned mot østenden av Systadvannet og over fv. 459 Røyselandsveien og videre i området
omkring Glanerknibben – Grimsmyr til Vatneskog.
2) I østenden av Systadvannet må det legges til rette for at viltet kan passere.
3) Det bør koordineres med vegprosjekt i vest temaet for vilt over/underganger. De ber om å få bli oppført i varslingsliste for reguleringsplanen.
Merknadsgiverne er opptatt av konsekvensene planforslaget vil ha for Dåsåna. De viser til en tilsvarende sak fra Lyngdal. Bekken er et viktig gyteområde for ørret og
sjøørret. I tillegg er området viktig mht naturi- og rekreasjonsinteresser i området. Bekkens funksjon som gyteområde vil forsvinne som en følge av den planlagte
vegutbyggingen. Den planlagte kulverten vil ikke fungere etter hensikten. I dette området er det også flere vilttrekk som vil bli avskåret med den planlagte nye E39. Det
er en bedre løsning med bru for E39 gjennom Lohnelier enn en fylling. I tillegg vil det være behov for en viltovergang i området ved Lindliatjønna. Lohnetjønn
naturreservat vil bli truet av den planlagte utbyggingen av ny E39. Den planlagte utbyggingen vil ta lite hensyn til området den går igjennom.
Beboere i Lunde velforening mener at åpen vei gjennom Lohneskogen gir redusert boligverdi for boliger nær veien og at det er helsemessige konsekvenser av
utbyggingen pga økt støy og forurensning. Omkringliggende natur- og rekreasjonsområder vil bli så sterkt rammet at de i prinsippet vil forsvinne. Påpeker at
anleggsperioden vil være til stor belastning for de som bor i området. Velforeningen mener at SVV ikke tar hensyn til viktige verdier i området, som fornminner i
Sørskogen, kulturverdier som Havåsen og naturverdier i Lohneskogen. Krever tunnel gjennom Lohneskogen. Har lagt ved kopier av uttalelser og underskrifter fra
tidligere planfase.
Eier av gnr 48, bnr 1 (4 teiger) i Søgne kommune blir direkte berørt av planforslaget. Hun ønsker at det blir etablert gangveier under den nye veien slik at man fortsatt
kan bruke hele området som turterreng uten å måtte krysse selve veien (hun spør konkret om det vil bli lov å krysse ny E39 i plan). Påpeker at det må legges til rette
for skogsdrift for den delen av hennes eiendom som ligger lengst nord. Det er behov for en undergang for å opprettholde skogsdriften – ny E39 avskjærer denne
forbindelsen. På vegne av jaktlaget: det bør være mulig for viltet å krysse E39.
Hun er fortvilet over planforslaget. Beboerne på Lohne ber om at veien legges i tunnel på denne strekningen. Den nye veien vil føre til enorme inngrep i sårbar natur og
ta fra beboerne viktige skogsområder til rekreasjon og stillhet. Dagens E39 fra Brennåsen til Lohnelier gir et godt nok veitilbud.
Anbefaler at man legger bort planene om kryss i Lindlia og legger veien adskillig mer i tunnel. Viltinteressene vil bli sterkt berørt av ny E39 i dagen. Lohnelier kan
betjenes via dagens E39 retning øst og vest. Det er ikke grunnlag for å utvikle næringsområdet i Lohnelier, markedene som skal betjenes ligger lenger øst, det er ikke
stort potensiale vest for Lohnelier. Har konkrete forslag til ny linjeføring, med ulike alternativ med tunnelløsninger vest for Lohnelier.
Ønsker at det tas til etterretning at veien legges i tunnel lengst mulig og nordligst mulig under Vedderheia for å skåne Lunde barneskole og Tinntjønn ungdomsskole for
støy og forurensning.
Eier av gnr 73, bnr 8 samt 5 andre grunneiere i området krever at traktorveien til skogseiendommene deres opprettholdes og at det etableres en ny lasteplass i
området da den eksisterende vil bli berørt av den nye veien. Atkomst til alle deler av eiendommen kreves regulert.
Påpeker at åpen trasé på sørsiden av Havåsen vil være synlig fra skjærgården og at støy vil bre seg i dette området. Den nye veitraseen hindrer all trekk av hjortedyr
som vandrer mellom Lohnetjønn naturreservat og området Havåsen – Tagsveien. Ønsker at en tunnelløsning gjennom Havåsen og justering av traseen lenger bort fra
bebyggelsen vurderes. Har lagt ved uttalelsen til tidligere planfase (datert 06.03.2015).
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Festival AS

Ingen merknader. Ønsker tilbakemelding på mottatt e.post.

32

Tordis og Arvid Andersen
(2 uttalelser)

33

Åshild Ditlefsen

34

Andreas Danevad

Ønsker vurdering av tunnel fra Monan og frem til Lohne-Lier området for å unngå konflikt med bl.a. fiskeførende bekker og viktige bolig- og rekreasjonsområder. Mener
at Søgne mister urimelig mye natur-, jakt- og rekreasjonsområder, samt viktige hekkeområder for utryddingstruede fuglearter. Utbyggingen vil være til skade for bygdas
totale kvalitet for innbyggerne og vil fragmentere skogseiendommene og landskapet. Bedre å legge veien nord for kommunen slik at den kommer bort fra
boligområdene. Viktig å legge vekt på ikke-fornybare verdier i planleggingen av den nye veien. Teamet støy og forurensning er ikke tilstrekkelig belyst eller tatt hensyn
til i planleggingen av traseen. Det er også viktig at befolkningen skjermes mot støy og forurensning i anleggsfasen. Det er vedlagt et forslag til justering av traseen der
tunnel er vesentlig forlenget vestover (fra Vedderheia og forbi Lohnelier).
Representerer flere beboere på Try. Noen ønsker å fjerne fyllingen dagens E39 går på og heller oppgradere eksisterende E18, mens andre er svært uenige grunnet at
det vil dele bygda i to. Det er en forutsetning at Holmensheia holdes åpen for biltrafikk (veien mellom Try og Lindelia).
Han gjør oppmerksom på konsekvensene traseen vil ha ved utløpet av Repstadvann og badeplassen Stemmen i sør og skogsområdet og kulturlandskapet mellom
Vedderheia og Lohnelia. Tiltaket skaper en barriere for ferdsel i friluftsområdene. Viltet vil få vanskeligheter med å krysse området. Han hevder at foreliggende
konsekvensvurderinger er ufullstendige fordi beslutningsgrunnlaget er for lite detaljert og stemmer ikke med omfanget av tiltakene som foreslås. Han ønsker å delta på
befaring dersom det blir aktuelt. Han etterlyser hvordan tidligere innspill er tatt med i vurderingene under planleggingen av ny E39. Han støtter innspill gitt av Arvid
Andersen.
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Tiltaket ivaretar funksjonen til Tangowall, samt mulighet for å bevege seg
nord sør over tunnelportalen ved Klepland. Tiltaket antas ikke å ha
overskuddsmasser for andre formål.
Beregninger av forventet forurensningsbelastning på fjorden tyder på at
denne vil være så marginal at rensetiltak ikke er nødvendige her.
Problemene i fjorden er i stor grad naturlige som følge av liten naturlig
vannutskiftning. I anleggsperioden vil YM planen stille krav om at avrenning
til fjorden bli minimert. Postveien gjennom Dyrdalen og skoleveien fra
Ospedalen til Frøysland ivaretas, med noe justeringer.
Både støyrapport og luftforurensningsrapport ligger vedlagt
reguleringsplanen. Det satses på å ta vare på anadrom fisk i Dåsåna og
Kleplandsbekken, samt å redusere barrierevirkninger for viltet gjennom
broer og en overgang.
Tas til etterretning.
Det er gjennomført vurderinger og kartlegging av vilttrekk. Planen ivaretar
viltkryssing ved Klepland, Tverråna, Tag, Lindelia, langs Trysfjorden og i
Dyredalen (viltovergang).
Den planlagte kulverten kan ivareta vandringen, men den kan ikke
gjenskape de leve- og gyteområdene som går tapt ved dette betydelige
arealbeslaget i elva. Verdien av kulverten vil også være avhengig av hvor
mye verdifulle bekkearealer det er oppstrøms for kulverten. Lindeliatunnelen
vil kunne ivareta viltkryssing i dette området.
Tas til etterretning.

Forbindelse på tvers av ny E39 ivaretas langs vestsiden av Trysfjorden,
gjennom kulvert ved Holbækstjønn, samt ved viltovergang i Dyredalen.
Tas til etterretning.
Tas til etterretning.
Tas til etterretning.
Traktorvei ivaretas over tunnelportal ved Klepland.
Krysningsmuligheter ved Tverråna og Tag vil være tilstrekkelig for utveksling
av hjortevilt i dette området. Det er sannsynligvis særlig rådyr som vil krysse
her. Støy og luftforurensning ivaretas iht. T-1442 og T-1520. Rapporter for
støy og luft ligger vedlagt reguleringsplanen.
Tilbakemelding er gitt. Tas til etterretning.
Søgnetunnelen er ca. 4 km lang og går fra Klepland til Tverråna. Støy og
luftforurensning ivaretas iht. T-1442 og T-1520. Rapporter for støy og luft
ligger vedlagt reguleringsplanen. KU viste at det ikke er spesielle verdier for
biologisk mangfold i det området som blir berørt mellom Tverråna og
Lohnelier. Når kryssing for vilt, landbruks- og friluftsinteresser ivaretas er
allmenne interesser ivaretatt.
Tas til etterretning.
Planen ivaretar de nevnte konsekvensene gjennom YM-plan.
Barriereeffekten reduseres gjennom forbindelse langs Tverråna og bro ved
Try. Under arbeidet med reguleringsplanen er det gjort en rekke detaljerte
registreringer, oppmålinger og kartlegginger for å få et best mulig
beslutningsgrunnlag.

35

Jarle Valsvik og Tor Ståle Stålesen

Ønsker at støybelastningen for vestre del av Vedderheia og bevaring av Lohneskogen som friluftsområde blir tatt hensyn til i detaljreguleringen. Vil at forlengelse av
tunnelen til Lohnelier industriområde vurderes.

36

Lars Pedersen

37

Lohne Næringstomter AS

38

Rune Røsstad

Eier av gnr 69 bnr 1 i Søgne kommune. Er opptatt av bevaring av Lohneskogen. Viktig å vurdere løsninger som kan kompensere for tap av kvaliteter ved å føre veien
gjennom Lohneskogen. Vurdere tiltak som kan minke støybelstninger for Vedderheia, forslag om å senke veien og gå i en kort tunnel. Dette vil også ivareta viltets
vandringer i området, redusere fjernvirkningen og langt på vei ikke forringe bruken av rekreasjonsområdene for befolkningen. Viktig med vekt på støyskjermingstiltak.
Avbøtende tiltak for befolkningen som bruker Lohneskogen til rekreasjon kan være anlegging av en rundløype i området.
Utbyggingen vil dele næringsområdet med alle tekniske anlegg i to, inkl. atkomst til det nordlige området. For å begrense ulempene for næringsområdet i
anleggsperioden må det anlegges midlertidige adkomster og løsninger for tekniske anlegg. Positive til mulig riggplass i byggetiden på eiendommen og se på løsninger
for deponering av overskuddsmasser. Opptatt av å få opplysninger om byggegrenser, erstatningskrav og grunnerverv i forbindelse med utbyggingen.
Han mener at arealet som ansees som nødvendig i reguleringen av veien er for stort og at det ikke må tas forhastede beslutninger som går ut over omkringliggende
områder. Det bør skaffes bedre informasjon om naturmiljøet og dyrelivet i området før en beslutter hva man skal gjøre med randsonene. Dramatisk med åpen
veiløsning fra Repstadvannet og vestover for nærområdene og beboerne her. Forslag til avbøtende tiltak: 1) senke veilinjen i området Tverråna/Tag. 2) etablere flere
krysningspunkt for å ivareta friluftsinteresser. 3) god støyskjerming både av hensyn til naturmiljø, friluftsliv og folkehelse.

39

Tofteland Lier AS

Ønsker tilknytning til FV 114. Stiller seg positive til etablering av knuseverk/massedeponi på deres eiendom.

40

Astrid Henriksen

Eier av gnr 73 bnr 6 og 192 ønsker at den nye veien plasseres utenfor hennes eiendom. Hun ønsker å få tilbakeført grunn til gårdsdriften. Kan ta imot
overskuddsmasser. Vil gjerne at Naudekleiva på hennes eiendom spares for inngrep. Må bevare/erstatte adkomster som blir berørt av inngrepet for drift og
tilgjengelighet til eiendommen. Hun ønsker å beholde retten til lasteplass. Hun er i gang med å anlegge dyrket mark på Monan.
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Krysningsmuligheter ved Tverråna og Tag vil være tilstrekkelig for utveksling
av hjortevilt i dette området. Det er sannsynligvis særlig rådyr som vil krysse
her. Støy ivaretas iht. T-1442.
Krysningsmuligheter ved Tverråna og Tag vil være tilstrekkelig for utveksling
av hjortevilt i dette området. Det er sannsynligvis særlig rådyr som vil krysse
her. Støy ivaretas iht. T-1442.
Kontakt er opprettet og innspill tas til etterretning.
Det antas ikke at hvitryggspett eller andre spettearter vil bli merkbart
påvirket av tiltaket siden vegetasjonen som blir berørt er vanlig i området.
Krysningsmuligheter ved Tverråna og Tag vil være tilstrekkelig for utveksling
av hjortevilt i dette området. Det er sannsynligvis særlig rådyr som vil krysse
her.
Planen ivaretar en mulig tilknytning til fv. 114 fra Monankryssets søndre
rundkjøring.
Tas til etterretning.
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E39 Søgne øst-Mandal øst
Oppsummering og oversikt over inkomne merknader til varsel om endret plangrense av
reguleringsplan i november 2016.
Søgne kommune

Forord
Varsel om revidert planavgrensing ble sendt ut den 01.11.2016, med frist for innspill innen
21.11.2016.

Kartet viser vedlegget som lå med brevet frå Statens vegvesen.

Det kom inn 3 merknader til denne endringen.
Dette dokumentet inneholder hovedpunktene i alle innkomne merknader til varsel om
endring, med kommentarer fra Nye Veier.

Side 1 av 2

Avsender

Dato

Fylkesmannen i Aust- og
Vest Agder

22.11.2016 Fylkesmannen mener at
plangrensa legger til rette for
at veglinja kan legges i en mer
rett linje utenom
Linedlitjønnene og har derfor
ingen merknader til denne
utvidelsen.
21.11.2016 Fylkeskommunen har ingen
merknader til den varslede
utvidelsen av plangrensen.
04.11.2016 Ønsker å motta mer presis
informasjon om hva den
varslede endringen av traseen
vil innebære for eiendom
gnr/bnr 69/5 og bebyggelsen
gjennom Lohnetuna. Skriver
videre at det er mange parter, i
forbindelse med tidligere
høringsrunder, er krevd
tunnel fra Vedderheia til
Lohne Lierområdet. Fjellmassivene på
denne strekningen er av dårlig
fjellkvalitet, samme som ved
Vedderheiaområdet samt langs
hele Lohnedalen. Grunnen til
at jeg nevner dette er at Særlig
interessant må dette da være
da det hevdens at det er både
billigere og raskere å bore
tunnell enn å lage
dagvei. Påtenkte
sideendringen vil også
medføre senking av veien i
forhold til opprinnelig
plan? Stemmer det?
Vedleggee en felles-henstilling
fra en lang rekke foreninger,
lag osv. til Statens vegvesen
fra februar i år, om å verne
Knollenområdet – gjelder
fiskebekk, vilttrekk osv. Det
oppfordres derfor fortsatt
sterkt til å ta adskillig større
hensyn til grønne verdier.

Vest-Agder fylkeskommune

Styremedlem i Lunde vel
v/Arvid Andersen
gnr. 69, bnr. 5

Hovedpunkter i
merknad/uttalelse

Kommentarer
Tas til etterretning

Tas til etterretning

Eiendommen 69/5 er
ikke berørt av ny
varslet
reguleringsgrense.
Den er berørt av
tidligere varslet
reguleringsgrense.
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MERKNADSSAMMENSTILLING
E39 SØGNE ØST – MANDAL ØST
Sammendrag og svar på merknader etter offentlig høring av reguleringsplanen

05.04

17

Oversikt over innkomne merknader
NR
MERKNAD
Myndigheter og offentlige instanser
1
Vedtak fra Plan- og miljøutvalget, Søgne kommune
2
Songdalen kommune Teknisk enhet
3
Direktoratet for mineralforvaltning DMF
4
Statens vegvesen region sør
5
Avinor
6
Fylkeskommunen Vest Agder
7
Mattilsynet
8
Kystverket sør
9
Norsk Maritimt museum
10
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
11
Riksantikvaren
Organisasjoner og næringsliv
12
Mandal skytterlag
13
Søgne Arbeiderparti
14
Lunde Velforening
15
Vedderheia Velforening
16
Lohne og Kjelland jaktlag
17/18 Naturvernforbundet
19
Søgne jeger- og fiskerforbund SJFF
Private og grunneiere
20
Øystein Støle Lohne
21
Lars Pedersen
22
Jan Holmen
23
Nils Kjell Sømme
24
BDH Invest//Trysfjorden Eiendom AS
25
Helge Valle
26
Birger Refsland
27
Thor Valle
28
Leif Aarseth
29
Andreas Danevad
30
Finn Repstad
31
Ortisi Eiendom
32
Rolf Tag og Inger og Arvid Eid
33
Atle Aamodt og Øystein Pettersen
34
Ingvar Aarhus
35
Aud Karin Holmen m.fl
36
Eva Øverlien
37
Tordis og Arvid Andersen
38
Astrid Nesvold Holmen og Stig Hosteland
39
Lise og Toralf Johansen
40
Erik Henriksen
41
Inger Marie og Karl Håkon Svendsen
42
Astrid Henriksen
43
Lohnelier næringspark/TT-invest AS
44
Nomeland anlegg AS
45
Jan Aamodt

DATO
25.01.17
21.03.17
22.03.17
05.04.17
24.03.17
29.03.17
30.03.17
31.03.17
10.04.17
21.04.17
04.05.17
14.03.17
27.03.17
29.03.17
29.03.17
31.03.17
02.04.17
05.04.17
13.02.17
05.03.17
06.03.17
16.03.17
20.03.17
20.03.17
23.03.17
23.04.17
24.03.17
26.03.17
29.03.17
30.03.17
31.03.17
01.04.17
02.04.17
02.04.17
02.04.17
03.04.17
03.04.17
03.04.17
04.04.17
04.04.17
05.04.17
10.04.17
18.04.17
23.02.17

2 (57)
Sw eco Norge AS
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Myndigheter og offentlige instanser og politiske partier
NR
1

Vedtak fra Plan- og
25.01.17
miljøutvalget, Søgne
kommune
Ønsker støyberegninger på 3 scenarioer ved
kryssing av Tverråna for å ivareta bebyggelsen
i Vedderheia og friluftsområdene både nord og
sør for vegtraseen.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Ber om en utredning for å se på muligheten av
å senke vegen gjennom Lohneskogen, evt. la
den gå i tunnel.

I arbeidet med KDP ble det vurdert å gå i
tunnel under Tverråna. Dette alternativet
ble forkastet på grunn av tunnelens lengde
og kostnader. I KDP ble det fremmet
innsigelse fra Statens vegvesen på en
forlenget tunnel.

Det er utført støyberegninger for alle tre
scenarioene. Resultatene vises i revidert
støyrapport. Forslagsstiller har vurdert
effekten av en støyskjerm på nordsiden av
broa og besluttet å legge dette inn i planen.
Støyskjerm vises på reguleringskart 2-5 på
vertikalnivå 2 og 3. I bestemmelsene
ivaretas dette i §5.1.6.

Det er sett på muligheten til å senke vegen
gjennom Lohneskogen. Dette er ivaretatt i
reguleringsbestemmelsenes §3.2.1, med
muligheter for justering vertikalt +2/-5 meter
på hele vegstrekningen med unntak av
tunnelportalen ved Volleberg og
tunnelportalen ved Tverråna. Her er det lagt
inn en maks kotehøyde vegen kan heves.
Ber om å få svar på om brua over Trysfjorden
kan trekkes noe lengere nordover for å spare
A-lokasjonene på begge sider av fjorden, evt.
om det kan gjøres andre tiltak for å minimere
miljøpåvirkningen

Det anbefales ikke å trekke brua over
Trysfjorden lengere nordover, av hensyn til
bevaring av Holmen. Dette er også klare
råd fra Fylkeskonservatoren. Gjeldende
plassering gir mindre landskapsinngrep,
enn ved å flytte linjen lengre nordover.
Ytterligere kartlegging av A-lokasjoner er
gjennomført og beskrevet mer detaljert i
planbeskrivelsens kap. 6.8, 8.6 og 8.7.
Tiltak for å minimere miljøpåvirkningen
ivaretas gjennom hensynssone H560 i
reguleringsplanen og gjennom YM-planen.
Arealet på østsiden av Trysfjorden er i
tillegg snevret inn i dialog med
Fylkesmannen.
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Ber om at det vurderes å innløse flere boliger
som blir svart negativt berørt av veien ved
Volleberg.

Ingen boliger ligger innenfor gul eller rød
støysone, men på grunn av ulemper i
anleggsperioden vil det bli gitt tilbud om
innløsning av 3 boliger. Boligene ligger i
nærheten av tunnelportalen ved Volleberg.
Dette er nærmere beskrevet i
planbeskrivelsen.

Det skal gjøres nærmere vurderinger i forhold
til berørt naturmangfold jf. 5.3. Her nevnes
spesielt kulvert Knollebekken/Dåsåna.

Det er gjennomført nye undersøkelser av
naturmangfold. Disse er gjennomført av
Biofokus. Resultatene er innarbeidet i
planbeskrivelsens kap 6.8, 8.6 og 8.7. I
plankartene ivaretas Biofokus sine
resultater gjennom Hensynssone H560.
Kulverten ved Dåsåna er vurdert av
fiskefaglig kompetanse. Tiltak for å
tilrettelegge for fisk og andre organismer
skal i den videre planleggingen utformes i
samråd med fiskefaglig kompetanse. Dette
fastsettes i reguleringsbestemmelsenes §
6.2. Kantvegetasjon og varsomhet i
anleggsperioden med denne naturtypen er
ivaretatt i Rap-007 YM-plan.
Det er også avsatt hensynssone med
bestemmelse om at bekkens økologiske
funksjon samt kantvegetasjon skal sikres
og i størst mulig grad bevares i anleggs- og
driftsfasen.
I reguleringsplanen er det lagt opp til
vegbelysning fra Volleberg gjennom
Søgnetunnelen samt vegbelysning i
Lohnelierkrysset. Årsdøgntrafikken tilsier at
det i hht. gjeldende vegnormal ikke er
behov for belysning på resten av
strekningen, men det legges likevel til rette
for på et senere tidspunkt å kunne etablere
vegbelysning langs hele strekningen fra
Volleberg i øst til Mjåvann i vest. Gjeldende
vegnormal N100 er til revisjon. Dette
gjelder også regelverket i forhold til
belysning. Nye Veier avventer endelig
beslutning og konklusjon i forhold til
belysningskrav i vegnormalen som har vært
på høring.

Vegbelysning ønskes vurdert.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
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NR 2

Songdalen Kommune,
21.03.17
Teknisk enhet
-Mener at den valgte traseen blir liggende
svært nær deler av bebyggelsen i Volleberg og
at denne vil gi nærføringsulemper i form av
støy og støv. I tillegg vil ny vei få innvirkning på
utnyttelsen av regulerte friområder og
tilkomsten til utmarksområdene.
Viser til KDP der tunellåpningen lå 250 meter
fra boligområdet, i detaljregulering er den vist
70 meter fra boligområdet og mange av
beboerne i området har ikke hatt mulighet til å
uttale seg om trasévalget.
Kommunen mener at støymålinger som viser
boliger innenfor gul sone ikke ses som
tilfredsstillende når Kommunaldepartementet
har vedtatt at det skal legges til grunn et
høyere ambisjonsnivå for støy i
kommunedelplanen for E/39-E/18 Ytre ringveg,
Vige-Volleberg.
Kommunen ber om det vurderes lengre
miljøtunell for å redusere virkningene for
Volleberg boligområde og bruksverdien av
arealet.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Ingen boliger ligger innenfor gul eller rød
støysone, men på grunn av ulemper i
anleggsperioden vil det bli gitt tilbud om
innløsning av 3 boliger. Boligene ligger
utenfor planområdet i nærheten av
tunnelportalen ved Volleberg.
Virkningen av en forlenget tunnelportal er
minimal, samtidig som Volleberg
boligområde totalt sett får en bedret
støysituasjon når trafikk fra eksisterende
E39 reduseres, som igjen medfører
reduserte støyulemper for boligområdets
nordre deler.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Direktoratet for
22.03.17
3
mineralforvaltning (DMF)
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet
kommer i konflikt med registrerte forekomster
av mineralske ressurser av regional eller
nasjonal verdi, gamle gruveområder eller
masseuttak.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Dette tas til orientering.

Det er ikke foreslått egne brudd eller
masseuttak som skal betjene vegprosjektet,
men
fokuseres på å benytte masser fra
naboparsellen med masseoverskudd.
Prinsippet med kortreist stein, og bruk av
masser som er generert i prosjektet mener
DMF er en svært fornuftig strategi.
DMF mener det bør prioriteres å benytte de
masser som tas ut i utbyggingsprosjektet, heller
enn å sette et nytt uttak i drift. Spesielt dersom
alternativet er å deponere masser i
naboparseller. Vi minner derfor også om at
åpning av nye uttak utenfor de areal som her er
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planlagt kan falle inn under mineralloven, og
dermed bli underlagt krav om driftskonsesjon.
Dette gjelder dersom uttaket totalt er på 10 000
m3 masser eller mer.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Statens Vegvesen
05.04.2017
4
Region Sør (SVRS)
Plankart viser, med unntak for Lohnelier
næringsområde, ikke byggegrenser mot
offentlige veger, som reguleringsplaner normalt
skal angi. Byggegrenser angis heller ikke i
foreslåtte reguleringsbestemmelser, og er ikke
beskrevet i planbeskrivelsen. Manglende
byggegrenser er lite heldig med tanke på
synliggjøring av konsekvenser og
begrensninger for tilstøtende arealer, og med
tanke på arealforvaltning/
dispensasjonsforvaltning. Statens vegvesen har
derfor oversendt innsigelse til planforslaget for
strekningen Søgne øst – Mandal øst til
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Fylkesmannen skal samordne statlig innsigelse.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

SVRS stiller spørsmål ved om den valgte
fleksibiliteten i planforslaget er innenfor kravene
til en detaljregulering.

Det kombinerte formålet for samferdsel
veg/annen veggrunn, SKF (2800), er
snevret inn til et 5 meters belte parallelt
med vegformålet SV (2010) for å ivareta
justeringsmuligheter innenfor 5 meter på
hver side av ny E39/ SV-formålet.
Tidligere kombinert formål veg/annen
veggrunn (SKF) mot midlertidig anlegg- og
riggområde (#91), er endret til SVG annen
veggrunn – grøntareal (2019). Jf. kart og
bestemmelser for nærmere detaljer.

I plankartet er det til tunnelene knyttet
bestemmelsesområde, #2_T, hvor det tillates
en forskyvning ved etablering av tunnelmunning
innenfor det aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå
og formål. For tunnel ved Volleberg er det ikke
sammenheng mellom bestemmelsesområdet
og planbeskrivelse/ fagrapport støy.

Ved tunnellportal ved Volleberg er
kotehøyden låst vertikalt og
bestemmelsesområde #2_T ved tunnelen
ved Volleberg er justert i plankartet.
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Etter dialog med Statens Vegvesen har
forslagsstiller justert plankart og
bestemmelser for å ivareta Statens
vegvesens kommentarer. Byggegrensene
reguleres nå i bestemmelsenes §2.1.2.
«Byggegrensene til riks- og fylkesvegene
med tilhørende ramper skal være 50 meter
og måles fra formålsgrensen mellom
SKF/SVG der ikke annet er angitt på
plankartet på vedtakstidspunktet.»

Dette tas til orientering.

Kollektivholdeplasser på av- og
påkjøringsrampene i Monankrysset utgjør en
risiko. Spesielt uheldig med busstopp i direkte
tilknytning til avkjøringsrampe pga. Høy fart
kombinert med uthenting av bagasje og fare for
påkjøring av fotgjengere tilsier at dette bør
unngås. Holdeplassen bør legges inne på park
& ride. Bør settes av større areal for busstopp
på ramper for å kunne ivareta
trafikksikkerheten.
Bru over søgneelva til fv. 114 vil påvirke
kapasiteten i Monankrysset og vil få betydning
for fremtidige planer for utvikling av
Toftelandslier.

Nye veier har gjennomført ny TS-revisjon
av bl.a. Monankrysset etter høring.
Reguleringsplanen ivaretar en økt bredde
på holdeplassene for å ivareta sikkerheten
på holdeplassen. På grunn av
avkjøringsrampens kurvatur, antas det
også at farten er akseptabel forbi
holdeplassen. Det er også lagt inn
mulighet for bussholdeplass inne på park
& ride.
Kommentar vedrørende bru fra
Monankrysset over til fv. 114 tas til
orientering.

Det er regulert inn mulig atkomstveg over
Søgneelva til fv. 114 og fremtidig byggeområde
på Toftelandslier. Statens vegvesen har ingen
vesentlige merknader til dette, men vil påpeke
at kapasiteten til Monankrysset vil kunne få
betydning for fremtidige planer for utvikling av
Toftelandslier.

Tas til orientering

Anleggsveg i bestemmelsesområde midlertidig
anlegg- og riggområde på Klepland i tilknytting
til eksisterende E39. Her forventer SVRS at
eksisterende undergang under E39 benyttes.

Området ligger inne for å ivareta en trase
for vannledning til søgnetunnelen. Tas til
orientering.

I Hellersdalen er det regulert inn en mulighet for
tverrslag inn til tunnelen med atkomst via
dagens E39. Av bestemmelsene, punkt 5.1.7,
fremgår det at det skal foreligge godkjent
anleggsplan for midlertidig kryssområde før
igangsetting. Slik plan skal sendes til Statens
vegvesen for uttalelse/ godkjenning og siste
setning i bestemmelsen bør omarbeides eller
tas ut.

Kommentar ivaretas gjennom omskrivning
av bestemmelse pkt. 5.1.7. #2_R
rekkefølge;
- I område #2_ R 1 (Dallen) skal det
foreligge godkjent anleggsplan av
midlertidig kryssområde før
igangsetting. Anleggsplanen skal
forelegges statens vegvesen
I område #2_ R 2 (Fidjan) skal det
foreligge godkjente deponiplaner før
igangsetting. Deponiplanen skal
forelegges kommunen.

Kryss mellom o_SKV og fv. 114 for veg til Tag
må i planen gis en bedre utforming.

Det antas at arealet som er avsatt i dette
krysset er tilstrekkelig stort. Detaljutforming
av krysset ivaretas i neste fase.
Detaljtegninger over krysset forelegges
Statens Vegvesen.
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Ved Lohnelier næringsområde ligger
byggegrensen til næringsområde BI 14
nærmere ny E39 enn ved de andre. SVRS vil
sterkt anbefale at byggegrensen for BI 14 økes.

Plankartet justeres og byggegrense for
formålsområde BI14 økes i plankart etter
prinsipper som avtalt med SVRS.

Til område BAA1 er det fra fylkesveg regulert
inn tre atkomstveger. For planlagt bruk av
området er det ikke behov for dette og antallet
bør reduseres til to.

Plankartet justeres og område BAA1 vil
vises med to adkomster. Byggegrense for
formålsområde BAA1 er justert til å ligge i
formålsgrensa.

Fra kryssområdet ved Lohnelier og østover er
gang-/sykkelveg (o_SGS) langs fv. 114 tegnet
inn som fortau i planen. SVRS legger til grunn
at dette er en gjort ved en feil og at det rettes
opp før sluttbehandling av planen.

Dette tas til orientering.

o_SGS langs fv. 114, fra Lohnelierkrysset og
østover er tegnet inn som et fortau i planen.
Peker på at dette kan være en feil og forventer
dette justert til sluttbehandling av planen.
Bestemmelsene, pkt. 3.2.8 angir sideareal for
gang- / sykkelveg til minimum 1,0 meter. Dette
bør økes til 1,5 meter..

Arealet satt av til o_SGS fra
Lohnelierkrysset og østover langs fv. 114,
ivaretar bredden på gang- / sykkelveg inkl.
buffer mellom FV. 114 og gang- /
sykkelvegen. Reguleringsplanen er ikke så
detaljert at det anses som fornuftig å legge
inn en buffer i reguleringsplanen på 1,5
meter mellom FV. 114 og gang- /
sykkelarealet. Bestemmelsene ivaretar
dette. Arealet justeres med 0,5 meter for å
ivareta ønsket om økt bredde på buffer.
Statens Vegvesen vil få uttale seg til en
fremtidig detaljplan.

Adkomst fra o_SKV til BAA2 bør forskyves i
forhold til f_SKV og avkjørsler fra FV. 155 til
eiendommer nord i planen, bør tegnes ut.

Adkomsten fra o_SKV justeres sørover.
Da planen gir justeringsmuligheter i
forbindelse med adkomstene nord i
planen, fra fv. 155, anses det som riktig å
detaljere ut adkomstene i neste fase

Manglende frisiktssoner, må innarbeides i
planen.

Det er avklart med Søgne kommune at
frisiktsoner tilhørende tiltaket for ny E39
ikke skal vises i planen.

Det er usikkerhet over hva Nye Veier bygger i
f.eks. Monankrysset og Lohnelierkrysset. På
eksternt samarbeidsgruppemøte den
23.03.2017, lovte Nye Veier et notat som ga
Statens Vegvesen en oversikt over hva Nye
Veier har planer om å bygge.

Notatet vil bli utarbeidet og følger saken til
sluttbehandling.
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SVRS poengterer at For kollektivpunkter vil vi
nevne at Statens vegvesen nylig (den 30.3.17)
har oversendt et høringsutkast til veileder for
helhetlig knutepunktutvikling til
Samferdselsdepartementet. I dette
høringsutkastet foreslås det bl.a. at «Statens
vegvesen har ansvaret for planlegging,
utbygging og drift av knutepunkter på riksveg,
med unntak av knutepunkter langs Nye Veier
AS sine veger. Nye Veier AS har ansvar for
finansiering av planlegging, utbygging og drift
av knutepunkter langs veger i sin
utbyggingsportefølje.

Tas til orientering

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR 5 Avinor
24.03.2017
Avinor henviser til regelverk om rapportering,
registrering og merking av luftfartshindre når
det gjelder oppstilling og bruk av kraner.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Dette tas til orientering.

Har for øvrig ingen merknader.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
6

Vest-Agder
29.03.17
Fylkeskommune,
hovedutvalg for
samferdsel, areal og miljø
(sak 23/17) (VAF)
1) Fylkesrådmannen er tilfreds med at
reguleringsplan for E39 er lagt ut på
offentlig ettersyn og gir uttrykk for et sterkt
ønske om oppstart av veganlegget så snart
som mulig.
2) Utover det må planen bearbeides på
følgende pkt;

•
•
•
•

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Dette tas til orientering.

Merknadene besvares nedenfor, i
forbindelse med fylkeskommunens mer
detaljerte begrunnelse.

Designhåndboken for vei (Rap 001) bør
bearbeides nærmere.
Planen bør bearbeides nærmere ift.
friluftslivet.
Det bør utarbeides en oppfølgende plan for
detaljutforming og plassering av
viltkorridorer.
Det må foretas vurderinger etter
vannforskriftens § 12.
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3) Det må innreguleres en ekstra
bussholdeplass på Monan. Det forutsettes
videre at anlegg/tiltak for kollektivtrafikken
inngår og bekostes som en del av
veganlegget.

Kollektivholdeplassen på eksisterende E39
mot Tangvall, ligger utenfor regulert
område. Denne holdeplassen er tenkt
beholdt i planen. Forslagsstiller vil
utarbeide et notat som bekrefter hva Nye
Veier vil bygge. Her inngår også
kollektivanlegg/tiltak som er tenkt bygd.
Notatet vil følge planen til sluttbehandling.

4) Det bør legges opp til full belysning på hele
strekningen. I motsatt fall bør veiskulderen
ikke være smalere enn 2,75 meter – i tråd
med forslag til ny vegnormal N100. Det bør
legges til rette for ettermontering av full
belysning.

N100 er til revisjon. Dette gjelder også
regelverket i forhold til belysning. Nye Veier
avventer endelig beslutning og konklusjon i
forhold til belysningskrav i vegnormalen
som har vært på høring. Per nå er det i
reguleringsplanen lagt opp til vegbelysning
fra Volleberg og gjennom Søgnetunnelen,
samt i Lohnelierkrysset, men det legges til
rette for å etablerer vegbelysning langs
hele strekningen fra Volleberg i øst til
Mjåvann i vest.

5) Det bør tilrettelegges for fremtidige
løsninger for digital infrastruktur o.l. langs
den nye stamvegen.

Dette tas til orientering. Det ivaretas i
bestemmelsene at ny digital infrastruktur
kan legges i areal regulert til annen
veggrunn og i areal regulert til kjørevei.

6) Fylkeskommunen tar her ikke stilling til
status eller finansering av en eventuell ny
atkomstvei til Mjåvatn industriområde.

Dette tas til orientering

8) Kommunene/tiltakshaver bes for øvrig om
å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og
kommentarer som fremgår av
saksutredningen

Dette tas til orientering

Saksutredning
Monankrysset
Krysset bør dimensjoneres for å unngå
oppstuing av trafikk og planen sikrer i dag en
mulig utvidelse for eventuell trafikkvekst.
Det bør ikke tilrettelegges for større kryss fra
Toftelandslier enn for en ÅDT på maks 6000.

10 (57)

Dette tas til orientering

Friluftsliv
Tverrslag og massedeponi med tilhørende
behov for anleggsveier bør om mulig unngås i
Hellersdalen. Dersom det likevel åpnes for
dette, bør turområdet fra dagens E39 og
innover mot Hellersdalen i størst mulig grad
holdes bilfritt når anleggsarbeidet er ferdig.

Kollektivtrafikk
Det må innreguleres en bussholdeplass langs
dagens E39 i retning Tangvall.
Reguleringskartene viser løsningene for
kollektivtrafikken kun skissert uten at disse er
juridisk bindende. Veitegningene som ikke er
juridisk bindende, viser imidlertid detaljerte
løsninger for bussholdeplasser,
gangforbindelse mellom holdeplasser m.m.
Prinsippene og dimensjonene må følges opp
ved gjennomføring av tiltaket.
Veibelysning
I følge gjeldende veinormal (Håndbok N100)
skal nye motorveier utstyres med full belysning.
Nye Veier vurderer å fravike dette ved at det
kun legges opp til belysning av kryss og
tunneler. Øvrig belysning vurderes avhengig av
trafikkmengde.

Dette tas til orienteering. Planen viser til
konsekvensene for friluftsliv i Hellersdalen
på en tilfredsstillende måte. Planen ivaretar
en mulighet for et midlertidig massedeponi i
Fidjan / Hellersdalen. Planen legger også
opp til at Søgne kommune kan påvirke
utformingen av arealene i etterkant av endt
anlegg.
Nye Veier redegjør for hvilke elementer
man ser for seg å bygge i forbindelse med
oversendelse av plandokumentene ved
sluttbehandling.

Viser til tidligere bemerkning.

Fylkesrådmannen mener etter en samlet
vurdering at den nye stamveien bør utstyres
med full belysning:
• Det vil bli mange tunneler slik at den reelle
økonomiske besparelsen blir relativt liten.
• Mange tunneler innebærer at det blir
relativt korte intervaller mellom lyse og
mørke strekninger. Dette kan være
utfordrende for enkelte.
• Ny belysningsteknologi (LED o.l.) kan
redusere driftskostnadene.
• Full belysning vil være en åpenbar fordel
for fremkommeligheten ved værforhold
som medfører nedsatt sikt.
• Bilistene – særlig eldre bilførere - opplever
en større grad av komfort og trygghet ved
full belysning.
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Fylkesrådmannen mener at dersom det i det
hele tatt skal legges opp til redusert belysning
langs veien, bør bredden på veiskulder ikke
være smalere enn 2,75 meter. Det bør også
tilrettelegges for å ettermontere belysning
langs hele strekningen.

Fremtidig digital infrastruktur
Det bør tilrettelegges for at det i fremtiden kan
trekkes kabler knyttet til digital infrastruktur o.l.
langs hele den nye stamveien. Dette forholdet
kan også berøre nasjonale
samferdselsinteresser og Nye Veier A/S bes
om å drøfte dette med sentrale
samferdselsmyndigheter.

Viser til tidligere bemerkning i pkt 5.

Estetikk og landskap (Rap 001 DesignVEI)
Fylkesrådmannen ser det som positivt at det er
utarbeidet en egen formingshåndbok.
Håndboken inneholder en rekke gode føringer
og intensjoner for utforming av veianlegget.

Rap-001DesignVEI er et overordnet
dokument som viser hvordan Nye Veier
ønsker å bygge ny E39 fra Kristiansand og
videre vestover. Den videre detaljeringen
vil skje i neste fase. Rap-001 DesignVEI av
den 06.01.2017 er forankret i
reguleringsbestemmelsene.

•

Flere av formuleringene i håndboken er noe
generelle og preget av intensjoner som det ikke
er gitt at blir hensyntatt ved utbyggingen.
Intensjonene bør gjøres mer forpliktende. Det
bør i anbudsmaterialet også om mulig legges
inn incitamenter for å stimulere til at
intensjonene faktisk blir oppfylt.
•
Forholdet mellom håndboken og
reguleringsbestemmelsene bør kvalitetssikres.
Håndboken er tenkt benyttet som en standard for
veier som bygges i regi av Nye Veier A/S. Det bør
derfor vurderes å gjennomføre en egen prosess for
utforming og innhold i Håndboken.
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Kvalitetssikring mellom håndbok og
reguleringsbestemmelser vil utføres. Flere
av formuleringene i Rap-001 DesignVEI
gjeldende f.eks. faunapassasjer, tidspunkt
for etableringsfasen av planter,
minimumsdybde for jordsmonn, utforming
overgang bru-terreng etc. er revidert og
gjort om til skal-krav.

Vilt
Ny E39 vil bli en barriere for vilt. I planforslaget
henvises det til kravene i Rap-001 DesignVEI.
Sett i forhold til Vegvesenets håndbøker,
fremstår disse kravene som lite konkrete og
man risikerer at en utbygger uten kompetanse
velger uheldige løsninger. For å få
viltovergangene til å fungere, bør det derfor
stilles nærmere krav til utforming, plassering og
funksjon.
Vannforvaltning
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Agder 2016-2021 er nevnt i planbeskrivelsen
og skal følges opp. Det er gjort ulike
utredninger i forhold til vann, men vi kan ikke
se at det foretatt vurderinger etter
vannforskriftens § 12.

I reguleringsbestemmelsenes §6.2 er det
innarbeidet krav om viltfaglig kompetanse
ved utarbeidelse av viltkryssinger. Dette
gjøres i neste fase.

Det tas til følge og det blir vil foretas
vurderinger i planbeskrivelsen etter
vannforskriftens §12.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR 7 Mattilsynet
30.03.17
Det opplyses om at det 19.10.16 ble vedtatt
bygging av ny vannforsyningen på
Heimernesan, som skal fungere som en
supplerende og reserve vannkilde for sentrale
deler av Søgne kommune. Mattilsynet vurderer
at planforslaget medfører en risiko for
forurensning av grunnvannsforekomsten på
Heimernesan, og at planen ikke inkluderer
tiltak som sikrer drikkevannskilden mot
forurensning. Det forutsettes at det utarbeides
beskyttende tiltak/bestemmelser som sikrer
grunnvannsforekomsten i anleggsfasen og
driftsfasen.
Mattilsynet mener likeledes at planforslaget
ikke inkluderer tiltak som sikrer mot spredning
av planteskadegjørere og floghavre i
forbindelse med anleggsdrift og flytting av jord.
Det presiseres at faren for spredning er størst
ved dyrka mark og at det i Søgne har vært en
rekke påvisninger av ulike planteskadegjørere.
Mattilsynet konkluderer med at det må
utarbeides tilstrekkelige tiltak som hindrer
spredning.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Det er lagt inn hensynssone H120
Sikringssone grunnvannsforekomst
innenfor grunnvannsforekomstens sone 2.
Planen ivaretar oppsamling av vegvann fra
Vollebergportalen og til Kleplandsprotalen.
Vegvannet føres til sedimentasjonsbassenger. Det sedimenterte vannet
slippes så ut med Søgneelva og
Monanbekken som endelig resipient. Dette
beskrives mer utfyllende i
planbeskrivelsens kap 8.12. Planen har satt
av nok areal for behandling av vegvann.
Utslippstillatelsen antas å gi krav som
planen må forholde seg til.
Tiltak for å sikre mot spredning av
planteskadegjørende og floghavre i
forbindelse med anleggsdrift og flytting av
jord ivaretas gjennom RAPP-007 YM-plan.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR 8

Kystverket sørøst

31.03.17

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
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Kystverket sørøst minner om at etablering av
bruer over elver og innsjøer, som er farbare
med fartøy fra sjøen, krever tillatelse fra
Kystverket, Jf. Forskrift om tiltak som krever
tillatelse fra kystverket §1.

Dette tas til orientering.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR 9

Norsk Maritimt Museum
06.04.17
(NMM)
NMM viser til tidligere korrespondanse i saken,
og rapport fra undervannsarkeologisk
registrering i Trysfjorden, datert 1.4.2016, hvor
det ble påvist et vernet kulturminne (ID
219009).
Planavgrensningen er innskrenket i forhold til
varsel om oppstart, og berører ikke lenger det
vernede kulturminnet.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Dette tas til orientering.

NMM har ingen anmerkninger til planen.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR10

Fylkesmannen i Aust- og 21.04.17
Vest-Agder
Fylkesmannen forutsetter at planen strammes
opp etter modell av skisse til alternative plankart
og bestemmelser oversendt den 19.04.17.

Gjennomføring av ny veg vil medføre store
naturinngrep og gir følgende faglige råd;
1. Langs vann og vassdrag skal det sikres en
økologisk funksjonell kantsone med
vegetasjon. Kantsonen skal være minst 5
meter bred og sikres i planen med
hensynssoner og bestemmelser
2. Legge inn bestemmelse om at alle kulverter
anlegges for optimale forhold for fisk og
andre organismer
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FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Prosessen med Fylkesmannen har
medført at kart og bestemmelser justeres
på viktige områder, bla øst og vest for
Trysfjorden. I tillegg er det innkommet
oppdatert informasjon fra Biofokus som
har ført til økt bruk av hensynssoner
(H560) for bl.a. rik edelløvskog flere steder
langs traséen.

Tas til etterretning, kantsone sikres med
hensynssone H560 i plankart og §4.2.2 i
bestemmelsene.

Kulverten ved Dåsåna er vurdert av
fiskefaglig kompetanse. Tiltak for å
tilrettelegge for fisk og andre organismer
skal gjennomføres i samarbeid med
fiskefaglig kompetanse, se
bestemmelsenes §6.2.

3. Fylling og andre tiltak i viktige naturtyper
ved Trysfjorden bør begrenses ytterligere,
og hensynssone for naturmiljø anbefales å
omfatte eksisterende vegetasjon langs
Trysfjorden i tillegg til dokumenterte
polygoner med viktige naturtyper.
Bestemmelser til hensynssoner bør sikre
minimering av fysiske inngrep i sonene,
herunder felling av trær.
Midlertidig anleggsområde innenfor
hensynssonene er ikke forenlig med
ivaretagelse av naturverdiene.

Planen legger opp til en hensynssone
H560 rundt de kjente og mest sårbare
polygonene, både øst og vest for
Trysfjorden. På bakgrunn av Biofokus sin
rapport utvides gjeldende soner rundt
Trysfjorden noe. Bestemmelsenes
§4.2.2.3 sikrer at nødvendig hogst eller
tiltak i forbindelse med vegtiltaket kun kan
foretas i samråd med biologisk
kompetanse. Dette gjelder også for
midlertidige anleggsområder beskrevet
som #91 i kart og bestemmelser

4. Undergang ved Holbæktjønn bør anlegges
slik at den kan fungere som
faunapassasje/viltundergang. Viltovergang
lengre vest må optimaliseres med tanke på
vilt.

Forslagsstiller har vurdert muligheten for
en viltundergang ved Holbæktjønn. På
grunn av behovet for bredden på en slik
viltundergang må det da tilrettelegges med
en bro, framfor den planlagte kulverten.
Kostnadsmessig vurderes dette som en
dobling og om funksjonen ivaretas er
usikkert. Før dette avklares må det
foreligge en helhetlig viltfaglig rapport over
Dyredalen, slik at man er sikre på at
tiltaket vil være effektivt. Det åpnes opp for
videre vurderinger av dette i neste fase, og
dette ivaretas i plankartet og i
bestemmelsenes §6.2.

5. Det er behov for strengere bestemmelser
om forurensning av Lohnetjønn for å hindre
ulovlig forurensning og forringelse av
verneverdiene i Lohnetjønn naturreservat, jf
vernbestemmelsene.

Tiltakshaver forholder seg til godkjent
utslippstillatelse og forurensningsloven.
Lohnetjønn naturreservat sine
vernebestemmelser antas bli vurdert ifm.
Utslippstillatelsen.
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Viser til følgende vurdering;
Ny vei vil medføre store naturinngrep og
betydelige virkninger for landskap,
vassdragsmiljø, naturtyper og biologisk
mangfold og det er viktig å minimere
skadevirkningene av disse.
Fylkesmannen viser til positive
samfunnsvirkninger som bl.a trafikksikkerhet
som taler for bygging av ny vei. Planen er
omfattende og det er gjort god planlegging med
medvirkning fra berørte kommuner, aktuelle
interessegrupper og organisasjoner. Enkelte
forhold er ikke sikret tilstrekkelig. Forutsetter at
vedlagte tegninger legges til grunn for planen.
Formål;
Forutsetter at detaljreguleringen endrer formål
fra SKF til SVG

Dette tas til orientering.

Byggegrenser;
Planen har ikke lagt inn byggegrenser. Dette
gjelder også planen videre mot øst. Statens
vegvesen har reist innsigelse til planen på
grunn av manglende byggegrenser. Det pågår
en prosess for å få en avklaring av spørsmålet
om byggegrenser.

Etter dialog med Statens Vegvesen har
forslagsstiller justert plankart og
bestemmelser for å ivareta Statens
vegvesens kommentarer. Byggegrensene
reguleres nå i bestemmelsenes §2.1.2.
«Byggegrensene til riks- og fylkesvegene
med tilhørende ramper er 50 meter og
måles fra formålsgrensen mellom
SKF/SVG der ikke annet er angitt på
plankartet på vedtakstidspunktet.»

Søgne kommunes vedtak ved utlegging til
offentlig ettersyn;
-Støtter forslaget om ekstra støyskjerming ved
Tverråna for natur/friluftsinteressene.
-Poengterer at senkning av veien gjennom
Lohneskogen utover forslaget til 1.gangs høring
innebærer ny høring, men ser positivt på dette i
fht støyforhold
- Trysfjorden har najonale verdier og
påvirkningen/skadene må minimeres der.
- Dåsåna er den viktigste sjøørretførende
bekken i planområdet og må tilrettelegges for
fisk og annet naturmangfold. Det bør vurderese
belysning i kulverten for å sikre kulvertstrekket
sin funksjon som gyteopmråde.
Kollektivtransport;
Henviser til Fylkeskommunens merknad
vedrørende tilrettelegging, detaljplanlegging og
gjennomføring av busstopp.
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Virkningene vurderes som positive. Ser
ikke grunnlaget for ny høring.
Dette tas til orientering.

I bestemmelsenes §6.2 er det ivaretatt
behovet for fiskefaglig kompetanse før
endelig utforming gjøres. Den endelige
vurderingen tas i neste fase.
Dette tas til orientering.

Landskap;
Maksimal helning på fylling er satt til 1:1,5 og
denne kan gi fare for utglidning/ras av jord.
Vegetasjon kan bli vanskelig å etablere (naturlig
revegetering)
- Ønsker at det settes krav til tidspunkt for
etableringsfasen
- Ønsker at det settes krav til tykkelse på
jorden, min 20 cm.
- Ønsker at overgang bru-terreng gis føringer i
Design VEI
Mener at Design VEI må juridisk bindes til en
datofestet utgave.
Nærmiljø og friluftsliv;
Viser til Søgne kommunes vedtak ved utlegging
til offentlig ettersyn vedrørende bestemmelse
om hvem som skal godkjenne deponiplan for
området Fidjan/Dallen i anleggsperioden
Naturmiljø;
Vann og vassdrag;
Vannmiljø er ikke sikret tilfredsstillende i
plankart og bestemmelser. Fyllinger er uheldig.
Viser til brev av den 5.4.17 fra NVE med krav
om beskrevet konsekvenser for fisk. Minner om
vannforskriften §12 må vurderes ved
planlegging av tiltak som kan medføre at
miljømålene for en vannforekomst ikke kan nås
eller at tilstanden forringes. Kommunen må
vurdere når § 12 skal vurderes, i
detaljregulering eller i senere fase.

Fare for utglidning/ras av jord må vurderes
av vegfaglig kompetanse. Den endelige
vurderingen tas i neste fase.

Vurderinger ang. dette ivaretas i Rap-001
DesignVEI og arbeidet med denne i neste
fase.
Rap-001 DesignVEI er datofestet i
reguleringsbestemmelsenes §2.1.1.

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

Vedr. vannforskrift § 12, se svar til VestAgder fylkeskommune nr. 5.

Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal sikre
begrenset skade på naturmangfoldet.
Virkningene av naturmangfoldet er mangelfullt
beskrevet.

Dette ivaretas i planbeskrivelsen kap 8.6.

Hensynssone for naturmiljø langs vassdrag i
plankartene for å sikre økologisk funksjonelle
kantsoner langs alle elver og bekker hvor det er
mulig å bevare eller reetablere
kantsonevegetasjonen, jf Vannressursloven
§11. Hensynssonen må gis følgende
bestemmelse;
- «Kantsonen skal ivaretas eller
reetableres som en økologisk

Hensynssone H560 er lagt inn lags vann
og vassdrag, med en bredde på 5 meter.
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funksjonell kantsone med minimum 5
meters bredde.»
Videre;
- «Ved reetablering bør det tilrettelegges
for naturlig revegetering med stedegne
arter».
Fylkesmannen (FM) minner om at
- utfylling eller mudring i vassdrag er
forbudt uten tillatelse, i ht forskrift om
regulering av mudring og dumping i sjø
og vassdrag.
- Fysiske inngrep i bekker og vassdrag
som kan medføre fare for forringelse av
produksjonsmulighetene for fisk eller
andre ferksvannsorganismer er forbudt
i ht forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
§ 1.
Egen søknad må sendes Fylkesmannen i Austog Vest-Agder – i god tid før tiltaket ønskes
gjennomført.

Ivaretas i bestemmelsenes §4.2.2.1.

Edelløvskogene ved Trysfjorden;
Viser til kartlagte edelløvskoglokaliteter
verdisatt som svært viktig (A-verdi/nasjonal
verdi) og forutsetter at det, i tråd med KDP,
tilstrebes løsninger under detaljregulering,
prosjekteringsfasen og anleggsfasen tilstrebes
løsninger som minimerer behovet for fysiske
inngrep i terrenget. Det samme gjelder holt med
grove eller hule trær, spesielle forekomster av
rødlistearter, varmekjære hellninger osv.

Viser til tidligere bemerkninger om
Biofokus sin rapport og justeringer som er
foretatt i planen og bestemmelser som
følge av dette.

Dette tas til orientering.

Justeringer i plankart/bestemmelser bør sikre
ytterligere reduserte fyllinger og tiltak i disse
områdene og at hensynet til naturmiljø sikres
detaljert i anleggsfasen.
Andre lokaliteter og myr;
Det er totalt 17 registrerte naturtypelokaliteter
innenfor planområdet på strekningen mellom
Kristiansand vest og Mandal øst hvor flere av
dem omfattes av foreliggende plan. Flere av
lokalitetene er helt/delvis foreslått med
hensynssone 560. FM ber om at flere av
lokalitetene eller elementer av disse kan
ivaretas med ytterligere hensynssoner og
tilhørende spesifikke bestemmelser.

Viser til tidligere bemerkninger om
Biofokus sin rapport og justeringer som er
foretatt i planen og bestemmelser som
følge av dette.

YM-planen må beskrive bedre viktigheten av
myrområder for vannhusholdningen innenfor et

Rap-007 YM-plan er oppdatert:
«Myrområder spiller en svært sentral rolle
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område, spesielt der myra ligger oppstrøms
verneområder, viktige naturtyper og
fiskeførende deler av vassdrag.

for vannhusholdningen innenfor et
område, spesielt må det gjennomføres
konsekvensvurdeinger før tiltak
gjennomføres hvis myra ligger oppstrøms
verneområder, viktige naturtyper eller
fiskeførende deler av vassdrag. Ny E39 vil
berøre Storemyr i den østligste
parselldelen. Her blir det lagt tett membran
mellom vegoppbygging og myr slik at ikke
veidreneringen fører til utdrenering av
myra.»

Lohnetjønn naturreservat;
Forurensning av vassdraget/våtmarksreservatet
vil få uheldige følger fra anleggsarbeider med
utslipp og partikkelavrenning oppstrøms – dette
vil true verneverdiene. Vannet renner videre ut i
Lundeelva som munner ut i havet ved
Torvesanden. Der ligger en bestand av den
kritisk trua (CR) arten spiss-siv.

Planen må forholde seg til gitt
utslippstillatelse og forutrensingsloven.

-Tiltak som sikrer Lohnetjønn naturreservat mot
forurensning må spesifiseres i planbeskrivelsen
og i Ytre Miljøplan, samt sikres i
bestemmelsene.
Svartelister;
YM-planen må sikre håndteringen av uønskede
arter bedre. Flere steder er det fremmede arter
med stort spredningspotensial.
Kartlegging av fremmede arter må foretas før
igangsetting av anleggsarbeidet.
DesignVEI og YM-planen bør begge vise til
forskrift om fremmede organismer FOR-2015 –
06 – 19 – 716 kap V om krav til aktsomhet ved
tiltak som kan medføre spredning av fremmede
organismer samt vise til Fylkesmannen i Austog Vest-Agder sin rapport «Veileder
massehåndtering og fremmede arter» datert
10.06.2015 for anbefalte rutiner og metoder for
å sikre overholdelse av forskrift om fremmede
organismer.
Faunapassasjer/Vilt;
FM anbefaler kommunene å involvere sine
viltansvarlige, lokale ressurspersoner/jaktledere
i arbeidet med å kartlegge faunapassasjer.
RAP-001 DesignVEI gir for lite konkrete
formuleringer for planlegging og bygging av

Etter 2016 skal ikke uønskede arter
beskrives i bestemmelser. Egen forskrift
ivaretar dette.
Vi mener formulering i RAPP-007 YM-plan
er tilstrekkelig. Prosedyrer for
massehåndtering innarbeides i forbindelse
med prosjektering og at bekjempelse av
uønskede arter innarbeides i
driftskontrakter. Aktuelle prosedyrer
beskrives og håndteres av entreprenør.
Forskrift om fremmede organsismer
refereres det nå til i RAPP-007 YM-plan.

Rap-001 DesignVEI er endret til «ved
prosjektering av faunapassasjer skal
veileder 135 Veger og dyreliv, SVV,
legges til grunn.». Ved endelig plassering
av viltpassasjer i Dyredalen vil viltfaglig
kompetanse trekkes inn for riktig utforming
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faunapassasjer. Viser til håndbok fra Statens
Vegvesen.
Ønsker at det tilrettelegges skjerming med
voller/terrengformer og vegetering for at viltet
skal våge å passere. Hensynssoner ved alle
planlagte faunapassasjer. Passasje bør som
hovedregel kun tilrettelegges for vilt, samkjøring
med turveg/anleggsveg bør være unntaket.

og plassering. Det vises til
bestemmelsenes §6.2.

Dette tas til orientering.

Kryssing av Søgneelva (P1000 – P1200,
o_SKF1 – Veg kombinert med annen veggrunn
tekniske anlegg/grøntareal (offentlig), H560_1
Bevaring naturmiljø;
Passasje må trekkes inn for å ivareta
faunapassasje mellom elva og fyllingene for
hjortedyr og mindre pattedyr.
Langs vestsiden bør elvekanten under brua
arronderes på en slik måte at det «henger
sammen» med tilgrensende terreng. Langs
østsiden bør det lages minimum 1,5 meter bredt
trinn om lag 1 meter over normalvannstand. Der
kantvegetasjon fjernes i sin helhet må det
legges til rette for dette formålet.

Det gjøres så få inngrep i Søgneelva og
kantvegetasjonen som praktisk mulig. Der
hvor evt. fundamenter bryter naturlig
passasje for vilt, tilrettelegges det for
passasje rundt fundamentene. Det er lagt
inn en hensynssone 560 på begge sider
av Søgneelva.

Klepland (P 2100 – 2150, #2_L1 –
Landbruksveg)
Gammel adkomstveg som blir avskåret av ny
E39 og som omlegges må opprettholde
faunapassasje og det må vektlegges å
revegetere og arrondere området for dette
formålet.

Kleplandsportalen utformes for å ivareta
driftsveg og bekk over. Vilt vil kunne
passere over portalen.

Kryssing av Tverråna (P6250 – 6300,o_SKF1)
Dagens naturlige faunapassasje for hjortevilt
bør opprettholdes ved å lage et 1,5 meter bredt
trinn med høyde over normalvannstand. Lav
høyde sikrer minimal reduksjon av
flomtverrsnittet. Vestsiden må ha forbindelse til
terrenget rundt, dvs at man må legge noe
masse i elvekanten enkelte steder nord for
elvekryssingen.

Planen ivaretar en bedret
fremkommelighet for vilt på vestsiden av
Tverråna.

Tag (P7000, #2_B - Brusoner)
Brua må utformes så den ivaretar krysning for
hjortevilt.

Dette tas til orientering.
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Kryssing av Dåsåna (P8900, #2_K –
Kulvertsoner)
Kulverten bør lages for å kombinere bekkeløp
og faunapassasje for hjortevilt. Forme terrenget
på begge sider slik at viltet skjermes fra
forstyrrende omgivelser samt knytter passasjen
til viltområder mot sør og nord.

Kulverten utformes for å ivareta anadrom
fisk og utformes ikke som en
faunapassasje for hjortevilt. For endelig
utforming skal fiskefaglig kompetanse
trekkes inn, jf. §6.2.

Lindeliatunnellen vest (P10300 – 10600);
Bruløsning bør velges fremfor utfylling av
dalsøkket for å opprettholde faunapassasje og
å ivareta naturtypene.

Planen ivaretar ikke en bro på dette
stedet.

Trysfjorden Vest (P11150-11300);
Det bør tilstrebes å bevare naturlig terreng
mellom brukaret og sjøen for å opprettholde
muligheten for faunapassasje på stedet.

Mellom brokaret og sjøen vil det være
behov for anleggsdrift. Deler av arealet er
ivaretatt med hensynssone H560.
Revegitering gjennomføres.

Dyrdalen;
Flere faunapassasjer for hjortevilt må sikres i et
attraktivt viltområde.

Endelig valg av faunapassasjer gjøres
etter en viltfaglig vurdering i neste fase.
Planen legger opp til faunapassasjer
under Tyrsfjordbroa og på grensen mellom
Søgne og Mandal kommune.

Dyrdalen midt (P12550, H530_2-Turveg, #2_K
– Kulvertsone);
Kulvert bør planlegges som faunapassasje for
hjortevilt fremfor turveg med bredde 3 meter.

Mulig faunapassasje ivaretas også ved
Holbæktjønn. Etter en helhetlig viltfaglig
vurdering bestemmes endelig utformingen
av denne kulverten.

Dyrdalen øst (P11800_o_SKF);
Bør tilrettelegges med betongkulvert/kort bru for
å sikre hjortevilt.

Dette ivaretas ikke i planen.

Anleggsgjennomførig;
FM forutsetter at YM-planen følges opp i
anleggsfasen.

Dette tas til orientering.

NR
Riksantivaren
04.05.17
11
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd
skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis
tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen.
Påpeker at 10 av kulturminnene er i konflikt
med planen. Disse er:

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Riksantikvaren har bedt Vest-Agder
fylkeskommune om å endre status i
Askeladden til «ikke fredet» for hellerne
ID114825, 174150 og 174153.
Fylkeskommunen har forandret status på
disse hellene slik at kommunen kan fjerne
dem fra plankartet som

21 (57)

•

Bosetnings - og aktivitetsområder id
217418, 217421, 217428, 221634 og
221637
• Hellere id 174127, 217419 og 221629
• Steinalderlokalitet id 174147
• Gravminne id 11403
Det er spesielt kulturminner i form av gravhaug
på gården Klepland (gnr. 73) som berøres.
Tiltak etter planen berører fem bosetnings - og
aktivitetsområder, med datering ti l bronse - og
jernalder. Ved registrering ble det her påvist
stolpehull, ildsteder, kokegroper og andre
strukturer. Dette er:
• Id 217418 på Klepland, gnr. 73, bnr.
21, bosetningsspor foreløpig datert til
førromersk jernalder (500 f.Kr. til Kr.f)
• Id 217421 på Klepland, gnr. 73, bnr.
239, kokegropfelt foreløpig datert til
yngre bronsealder/førromersk jernalder
(1100 f.Kr. – Kr.f.)
• Id 217428 på Klepland, gnr. 73, bnr. 2,
bosetningsspor fra yngre bronsealder/
jernalder
• Id 221634 på Tangvall, gnr. 72, bnr. 1
og 112, bosetningsspor foreløpig
datert til romertid (Kr.f. – 400 e.Kr.
• id 221637 på Klepland, gnr. 73, bnr. 2,
6, 7 og 14, bosetningsspor foreløpig
datert til bronsealder/jernalder.
En steinalderlokalitet , id 174147, er registrert i
Ospedalen, gnr. 49, bnr. 4. Ved registrering i
2013 ble det påvist to flintavslag, samt en
struktur som er tolket som en mulig grav.
Lokaliteten ble tilleggs registrert av Vest Agder fylkeskommune i april 2017. Det ble
påvist ett avslag av flint.
På Klepland , gnr. 73, bnr. 3, er det registrert
en fjernet gravhaug med id 114031.
Gravhaugen har ligget i det som nå er
dyrket mark, og det er potensial for å finne
rester av gravminnet under pløyelaget.
Det er søkt om dispensasjon for seks hellere,
men kun tre av hellerne er nå vurdert som
automatisk fredete, på grunnlag av daterte
trekullprøver :
Id 174127 på Holmen, gnr. 51, bnr. 1, heller,
foreløpig datering til yngre steinalder Id 217419
på Tufteland, gnr. 74, bnr. 75, heller, foreløpig
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bestemmelsesområde og/eller som
hensynssone H730.

datering til førromersk jernalder (500 f.Kr. –
Kr.f.)
Id 221629 på Klepland, gnr. 73, bnr. 10, to
hellere, foreløpig datering til 100 - 200
e.Kr.(romertid).
Riksantikvaren har bedt Vest - Agder
fylkeskommune om å endre status i
Askeladden til « ikke fredet» for hellerne id
114825, 174150 og 174153. Fylkeskommunen
må i den endelige uttalelsen til kommunen
påpeke at disse hellerne ikke merkes i
plankartet som bestemmelsesområde eller som
hensynssone H730
I det oversendte planforslaget er
fornminneparken foreslått regulert til
hensynssone d) (H730)
Denne hensynssonen omfatter både de to
automatisk fredete kulturminnene id 91346 og
133429 og et område rundt.
Riksantikvaren bemerker at det kun er
kulturminnets geometri i
Askeladden, med dets sikringssone, som skal
reguleres til hensynssone d) (H730). Ra
opplyser at områder utenfor et automatisk
fredet kulturminne kan derimot reguleres til
hensynssone c) (H570).
Riksantikvaren ber Vest - Agder
fylkeskommune å sørge for at hensynssonen
ved fornminneparken revideres innenfor enten
alternativ 1 eller alternativ 2;
- Alternativ 1 innebærer at det kun er de
to automatisk fredete kulturminnene id
91346 og 133429 , slik disse i dag er
avmerket i Askeladden og med deres
sikringssoner, som reguleres til
hensynssone d) (H730). Et nærmere
bestemt område rundt kan reguleres til
hensynssone c)(H570), med nærmere
bestemmelser om hva vernet omfatter,
og som tydeliggjør rammene for hva
som kan skje i området eller ikke. Det
er normalt fylkeskommunens oppgave
å angi størrelse på hensynssone c) og
å formulere bestemmelsene til denne.
Riksantikvaren anmoder om at Vest Agder fylkeskommune gjør dette i den
endelige uttalelsen til kommunen,
dersom alternativ 1 velges

Riksantikvaren har bedt Vest-Agder
fylkeskommune om å revidere
hensynssone ved fornminneparken på
Klepland. Det er valgt å markere hele
fornminneparken som automatisk fredet
kulturminner i Askeladden for å
opprettholde dagens hensynssone H730,
se vedlagte kart fra Askeladden. Dette er i
henhold til avtale med Fylkeskommunens
kulturminneavdeling.
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-

Alternativ 2 innebærer at
fylkeskommunen revurderer
avgrensingen av de automatisk fredete
kulturminnene id 91346 og 133429. En
revisjon av kulturminnets avgrensing
gjøres ut fra et faglig skjønn, som
eksempelvis kan tilsi at id 91346 og
133429 er å kunne anse som én
kulturminnelokalitet.
Riksantikvaren nevner også at plankartets
tegning nr. 2 - 4 viser et kulturminne helt nord i
planområdet foreslått regulert til hensynssone
H730. RA bemerker at dette er en
tradisjonslokalitet med id 157550 , og den er
registrert i Askeladden som ikke fredet. For
nyere tids kulturminner, som ikke er
vedtaksfredet, brukes H570 med tilhørende
bestemmelser.
Til tross for at det er et stort antall kulturminner
som berøres, anbefaler fylkeskommunen at det
gis dispensasjon for disse, men med vilkår om
en arkeologisk undersøkelse.
Kulturhistorisk museum har i brev av 4. mai
2017 sendt over sin tilrådning i saken, med
vedlagt
forslag til budsjett og prosjektplan for
gjennomføring av arkeologisk utgravning
Riksantikvaren har formulert en
rekkefølgebestemmelse som innebærer at
anleggsarbeidet kan starte opp i området før
utgravningene er ferdigstilt etter avtale med
Kulturhistorisk museum;
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen
nærmere enn 100 meter fra automatisk fredete
kulturminner med id 217418, 217421, 217428,
221634 og 221637 (bosetnings - og
aktivitetsområder), Id 174127, 217419 og
221629 (hellere), samt id 174147
(steinalderlokalitet) og id 114031 (grav minne),
skal det foretas arkeologiske utgravning er av
disse kulturminnene, som er markert som
bestemmelsesområde #10 i plankartet skal det
foretas arkeologisk utgravninger av disse
kulturminnene, som er markert som
bestemmelsesområde # 10 i plankartet.
Det skal tas kontakt med Vest- Agder
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
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Dette er tatt til orientering og fjernet i
plankartet.

Dette tas til orientering.

Utgravning bekostes av tiltakshaver, jf.
kulturminneloven § 10.

Reguleringsplanens bestemmelser
erstatter dagens forslag i
reguleringsbestemmelsen § 5.2 og
planbestemmelser er revidert.

gjennomføres lik at omfanget av den
arkeologiske granskingen kan fastsettes.
Oppstart av anleggsarbeid i området før de
automatisk fredete kulturminnene er utgravd
må skje i samråd med Kulturhistorisk Museum,
UiO. Anleggsarbeidet må ikke hindre museets
adkomst til området, eller forstyrre den
arkeologiske undersøkelsen (jf. HMS),
eksempelvis ved at det sprenges i museets
arbeidstid.”
Riksantikvaren ber også om at det tas med en
bestemmelse som sikrer at automatisk fredete
kulturminner i planens nærområde ikke skades
under anleggsarbeidet:
«Det skal gjøres nødvendige tiltak under
anleggsarbeidet slik at det ikke oppstår skader
på kulturminner i fornminneparken på Klepland,
eller på de øvrige automatisk fredete
kulturminnene som ligger nært planområdet
(deriblant id 217429, 217430, 217431,
226130). Eksempelvis ved at kulturminnene
gjerdes inn med et midlertidig gjerde av
stålnetting, de merkes i felt, eller at utførende
entreprenør underrettes om at arbeidet foregår
nært kulturminner som ikke må skades. VestAgder fylkeskommune rådføres i dette
arbeidet.”
Vest - Agder fylkeskommune skal rådføres i
dette arbeide.
Riksantikvaren påpeker at dispensasjon fra
den automatiske fredningen gjennom
planvedtaket forutsetter at ovennevnte tekst
innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
Riksantikvaren
Påpeker at de forventer at dette gjøres, eller vil
de normalt reise innsigelse mot planen.

Dette er ivaretatt i reviderte bestemmelser

Før tiltak realiseres, skal Fylkeskommunen
varsles i henhold til krav nedfelt i
bestemmelsene.
For å hindre forsinkelser eller evt.
innsigelse mott planen, er det tatt hensyn til
ovennevnte merknader før planens vedtak.
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Organisasjoner og næringsliv
NR
Mandal skytterlag
14.03.2017
12
Mandal skytterlag presiserer at det som berøres
i forhold til gjeldene regulering for Mjåvann
skytebane må erstattes i ny plan. Konkret
gjelder dette adkomst og parkeringsplasser for
35 biler.
Poengterer at det i det nye planforslaget også
må tas høyde for midlertidig parkeringsplass i
tillegg til midlertidig adkomst.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Nødvendig erstatningsareal for
eksisterende parkeringsplasser i
midlertidig kryssløsning ved Døle bru vil
opparbeides i neste fase. Bestemmelser er
endret til å inneholde krav om
opparbeidelse av 20 p-plasser innenfor
området for hensynssone H410_2 krav
vedrørende Infrastruktur.

Skytterlaget aksepterer midlertidig løsning for
adkomst og parkering, men ønsker snarest
mulig en permanent løsning. Likeledes ønsker
de en samlet skytebaneløsning for Mandal, som
i mange år har ligget på vent.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Søgne arbeiderparti
27.03.17
13
Ønsker å bevare Lohneskogen som
rekreasjonsområde. Mener at planlagt veg fra
Tverråna til Lohnelier industriområde vil rasere
Lohneskogen, gjøre den ubrukbar som
friluftsområde samt blir en belastning for
beboere på Lohne.
Foreslår to alternative løsninger:
1. Ny kort tunnel vestover etter bru over
Tverråna, som munner ut i Lohnelier
industriområde
2. Den planlagte Søgnetunnelen legges
om lag 10 m dypere, slik at det blir en
sammenhengende tunnel fra Monan til
Lohne
Poengterer at begge løsningene vil medføre et
mindre ruvende kryss ved Lohnelier. Mener det
ikke er betydelige merkostnader med tunnel,
veid opp mot hva det vil bety for kommunen.
Videre har Søgne arbeiderparti følgende
merknader:
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FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer for
disse merknadene.

-

Ønsker miljøtunnel på 200 m ved
Volleberg. Refererer til KMDs krav om
«høyere ambisjonsnivå» ift. støy.
Poengterer viktigheten av å ivareta
helsen til beboerne på Volleberg med
tanke på støy og støv fra veien.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
14

Lunde velforening v/
leder Randi Føreland
Hansen
Omfatter ca. 400 husstander.

29.03.2017

Ønsker fremdeles at veistykket fra Vedderheia
til Lohne legges i tunnel, da dette anses som
beste løsning for beboere, natur og dyreliv i
området. Lurer på om dette er mulig?

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer
for disse merknadene.

Har følgende kommentarer til planforslaget:

-

-

Ser av planforslaget at ny veg stiger
på strekningen fra tunnelåpningen
ved Vedderheia frem til Tag, og
deretter synker ned til
industriområdet på Lohne.
Undertegnede ønsker at denne
«toppen» senkes for å forhindre
forurensing for beboere.
Poengterer at Knollebekken/Dåsåna
er en viktig fiske- og gytebekk for
ørret/sjøørret. Mener at en
igjenfylling av området og at
omlegging av bekken i rør på 215
meter vil medføre skade på
gytebekken. Stiller seg kritiske til om
tiltaket er i overenstemmelse med
laks og innlandsfiskeloven. Ønsker
at Nye veier finner en annen løsning
for å ivareta fremtidig ørret- og
laksebestand.

De aktuelle bestemmelsene i Laks- og
innlandsfiskeloven håndteres av
Fylkesmannen og vil følgelig ikke bli
kommentert her.

Velforeningen er forøvrig fornøyd med valg av
trasé og det arbeidet som er lagt ned i
rapporten som ligger ute på høring.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
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NR 15 Vedderheia velforening 29.03.2017
Viser til tidligere innsendte høringssvar og
detaljer, datert 26.0314 og 25.03.15 og
opprettholder innspill fra disse. Dette særlig
følgende momenter i svaret fra 2015:
Ser at planforslaget som nå ligger ute på høring
ivaretar mange av deres innspill.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer
for disse merknadene.

Har følgende detaljer og tillegge:

-

-

-
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Ber om at helningsgraden inne i
tunnelen opprettholdes slik at bru
over Tverråna blir liggende 7 m
over vannspeilet.
Ønsker vurdering om
helningsgraden av veien vestover
kan senkes, slik at topp høyde vest
for kryssing av Tagveien blir noe
lavere. Ønsker også at veien
vestover fra tunnelåpningen får en
lavest mulig stigning utenfor tunnel.
Mener at dette vil redusere bruk av
motorkraft vestover og reduserer
behovet for store masser/fyllinger
rundt veglegemet.
Velforeningens største bekymring
er støy fra tunnelåpningen og fra
bru over Tverråna. Velforeningen
foreslår følgende for å redusere
støybelastningen:
o Bygging av støyskjerm over
bru fra tunnelåpning til
veiskjæring på nordsiden.
Ønsker at den skal være 1
meter høyere enn kjøretøy.
o Ønsker ikke at det skal
bygges støyskjerm på
sørsiden, da det kan
forårsake kast av lyd i retur
mot Vedderheia.
Støyskjerming må vinkles
slik at dette forhindres.
o Ber om at støyreduserende
tiltak mot bebyggelse
prioriteres foran
friluftsområder.

Dette tas til orientering.

Reguleringsbestemmelsenes § 3.2.1
ivaretar en justering i vertikalnivå.

Både på reguleringskart og i
bestemmelsenes §5.1.6 vises det en
støyskjerm på nordre side av broa over
Tverråna.

-

-

-

-

Ønsker anleggsområdet ved
tunnelåpning på sørsiden samt
bevaring av vegetasjon på
nordsiden. Ønsker at bredden på fv
302 bygges slik at den tar minst
mulig av vegetasjonen mellom
Vedderheia og tunnelåpningen.
Ber om at oppstillingsplass vest for
fv. 302 tilbakeføres til
skogsliknende område etter
byggeperioden, samt at det legges
til rette for en grusplass med plass
til 6 biler tilhørende hyttebeboere og
turgåere.
Ber om at turstier og dyretråkk
gjenopprettes etter byggeperioden
og ivaretas så godt som mulig i
byggeperioden.
Ber om støydempende tiltak mot
Vedderheia i anleggsperioden.
Bekymret for ekstra støy fra fv 302 i
denne perioden.

Området rundt tunnelmunningen vil bli et
viktig anleggsområde. Hogst og
tilpassinger vil forekomme. Det arbeides
for å ikke gjøre større inngrep en
nødvendig.

Etter endt byggeperiode tilbakestilles
arealene iht. bestemmelsene. Planen
hjemler ikke p-plasser i dette område.

Etter endt anleggsperiode skal arealene
istandsettet iht. bestemmelsenes §5.3.1.

Støy i anleggsperioden skal ivaretas iht.
gjeldende forskrifter.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Lohne og Kjelland
31.03.17
16
jaktlag
Representert ved Rolf Tag, jaktleder i Lohne og
Kjelland jaktlag.
Uttrykker at planen gir store konsekvenser for
hjorteviltet på GNR 69 LOHNE. Undertegnede
hadde håpet på at Søgnetunnelen kunne bli
forlenget til Havåsen vest.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer for
disse merknadene.

Dersom det blir trasé i dagen mellom Tverråna
og Lohne lier industriområde håper
undertegnede på at det tas hensyn til følgende:

-

Tverrånabrua blir liggende like over
viltkryssningspunktet øst-vest og
nord-syd. Brokarene må derfor
trekkes lengst mulig bort fra
elvebredden på begge sider slik at
viltet best mulig kan passere.
Ønsker likeledes at det sprenges ut

Bro over Tverråna ivaretar viltet. I planen
legges det også opp til å gjøre tiltak på
vestsiden av elva for å bedre ferdsel for vilt
i dette området.
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-

en tilstrekkelig viltadkomst nordvest
for brua.
At avstanden mellom brukarene
under trua over Tag veien blir
størst mulig, slik at viltet kan
krysse.

Broa over Tag er en trespennsbro og
ivaretar avstanden mellom brukarene som
tilsier at den ivaretar kryssing for vilt på en
god måte.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Naturvernforbundet i Vest 02.04.2017
17
Agder
Påpeker to tidligere utsendte uttalelser ved
tidligere høringsanledninger, kronikker og
debattinnlegg vedrørende motstand mot ny E39
motorvei.
Viser til skepsis vedrørende tre områder;
Trysfjorden, gytebekken på Knollen og
Lohneskogen mellom industriområdet og
Repstadvannet.

Ber om at det blir tatt hensyn til hekkeperioden
for den rødlistede arten sandsvalekolonien, på
Monan, under anleggsvirksomheten

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer
for disse merknadene.
Biofokus har i april 2017 gjennomført en
ekstra kvalitetssikring av naturverdier
langs nye E39 gjennom Søgne og
Mandal kommune. Virkninger og
vruderinger av virkninger er ivaretatt i kap
8 i planbeskrivelsen.
Planen er justert på en rekke punkter på
bakgrunn av denne kvalitetssikringen.
Det er lagt inn hensynssone H560 i kart
og det er knyttet bestemmelser, se §4.2.2
til hensynssonen.

Viser til henstilling til Statens Vegvesen av den
03.02.2016 (nevnt i eget innlegg under)
Nevner følgende fire områder med ulike
problemstillinger:

•

Dåsåna:

Viser til at tiltakets ødeleggelse av
gytestrekningen Dåsåna vil få alvorlige
konsekvenser for fiskebestanden i elva Dåsåna,
Lohnetjønn naturreservat og Lundeelva.
Mener at igjenfylling/stenging av dalen vil få
konsekvenser for vilttrekkorridoren. Viser til
planens forslag om vilttrekkorridor over
Lindeliatunnelen, men mener at dette ikke er
tilstrekkelig antall krysninger.
Viser til tidligere god kontakt med Statens
Vegvesen vedrørende firefelts veg over
Kleplandssletta og kryssing av Kleplandsbekken
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Laks- og innlandsfiskeloven, samt
Naturmangfoldloven håndteres av

der særlige hensyn ble gjennomført for kryssing
for anadrom laksefisk under E39.
Viser for øvrig til Naturmangfoldloven §§ 1 og 4-5
samt til Lakse- og innlandsfiskeloven §§ 1 og 7.

•

Forurensning i Trysfjorden

Viser til Klima- og miljøminister Helgesens sitat;
«Den største kilden til vår mikroplastforsøpling i
havet, er slitasje fra bildekk».
Viser til tidligere dialog med Statens vegvesen
der vegvesenet informerer at temaet mikroplast
er vanskelig kvantifiserbart og avventer løsninger
i forventningsnotat fra CEDR, (Conference of
European Directors of Roads).
Har registrert at det er planlagt tiltak for
oppsamling etter dekk- og veggrunnslitasje med
avrenning til fordrøyningsbasseng til
Monanbekken/Søgneelva.
Etterspør tilsvarende tiltak ved Repstadvannet,
vest for Tverrånå fra Dåsåna og Trysfjorden.
Stiller seg kritiske til at dekk- og vegbaneslitasje
tilføres Trysfjorden og ber om at det innarbeides
tiltak for oppsamling av denne forurensningen.
Viser til relevant lovverk i Forurensningsloven, §§
1,2 og 7 samt til Naturmangfoldloven § 9.

•

Fylkesmannen og vil følgelig ikke bli
kommentert her.

Biologisk mangfold/friluftsområdeLohneskogen:

Viser til at tap av biologisk mangfold kan værer
knyttet til naturødeleggelse. Mener at tiltaket bør
ivareta kunnskapsgrunnlaget med nye
feltundersøkelser med medvirkning fra lokal
kunnskap.

Mikroplast fra slitasje av bildekk er et
relativt nytt fokusområde og NIVA har et
pågående prosjekt for å undersøke dette
nærmere. I følge NIVA er det foreløpig
kun en hypotese at ukjente partikler
funnet i sjø og vann kan stamme fra
bildekk.
Planen ivaretar oppsamling av vegvann i
kryssområdene i nærhet av sårbare
resipienter som Søgneelva og Dåsåna.
Ellers langs linja infiltreres vegvannet i
grunnen. Over Trysfjordbroa, er
vegvannet tenkt å gå urenset ned i
Trysfjorden. Mikroplastforsøpling er ikke
ivaretatt spesielt i dette prosjektet.

Det er ikke utført ytterligere
undersøkelser, men problemstillingen
ang. vegens berøring av fugler beskrives
ytterligere i planbeskrivelsen og i RAPP007 YM-plan.

Viser til et rikt artsområde i Lohneskogen med
spettearter og rovfugl.
Viser til manglende undersøkelser og ber om at
Lohneskogen undersøkes nærmere for biologisk
mangfold og viser til MDs forventning om
kartlegging/verdisetting av friluftsområder innen
2018. Viser også til Arbeiderpartiets vedtak fra
årsmøte 2017 om utredning av tunnelalternativ
som forlengelse av Søgnetunnelen eller som
tunnel fra Repstadveien til Skryda. I tllegg vises
det til Plan- og miljøutvalget i Søgne fra den
25.01.17 der det bes om utredning på å senke
veien gjennom Lohneskogen, evt la den gå i
tunnel.
Biologisk mangfold – området vest for
Trysfjorden
Viser til Skiftebekken som særlig artsrikt område
for nasjonalt viktige naturtyper.
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Viser til at planbeskrivelsen beskriver sjeldne
rødlistearter og edelløvskog, men mener at
vurderingen er utilstrekkelig i forhold til sikring av
nasjonalt viktige verdier med forrang mot andre
hensyn som behovet for ny vei.
Viser til tidligere rapporter som konkluderer med
mulige funn av rødlistearter og ønsker at det
foretas nærmere undersøkelser på artsnivå.
Viser til at tiltaket fører til forringelse av
Vestlandske hovedveg som kulturminne og
ønsker at planen justeres slik at kulturminnet
Vestlandske Hovedveg ikke forringes.
Mener at planen bør utsettes til alle forhold
vedrørende forurensning, miljø og natur er
undersøkt og vurdert og alternative løsninger for
Lohneskogen og kryssing med bru over
Trysfjorden er vurdert på nytt.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.

I de områder hvor planen berører den
Vestlandske hovedveg legges denne om
slik at funksjonen ivaretas.

NR
18

Naturvernforbundet i Vest 03.02.2016
Agder m.fl.
organisasjoner –
henstilling til SVRV
Poengterer viktigheten av Dåsåna som gytebekk
for ørret/sjøørret (anadrom fisk og stedfisk).
Fremhever de betydelige natur-, ornitologiske,
jakt og generelle rekreasjonsinteresser knyttet til
stedet rundt Dåsåna.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Viser til at store deler av Dåsåna fylles igjen og
legges i rør der gytestrekningen er. Det
poengteres at en slik løsning vil kunne gi
fiskebestanden levelige vilkår, men medføre
uopprettelige og omfattende skader på gyte- og
oppvekstområdet for fisken i all fremtid.
Forutsetter at planforslaget utarbeides i full
overenstemmelse med de aktuelle
bestemmelsene i Laks- og innlandsfiskeloven.

Laks- og innlandsfiskeloven, samt
Naturmangfoldloven håndteres av
Fylkesmannen og vil følgelig ikke bli
kommentert her.

Mener at det må etableres en større viltovergang
i området ved Lindliatjønna-området. Dette for å
ivareta viltrutene. En bru over Knollen, fra
industriområdet og vestover mot Skryda/Holmen
vil kunne sikre noen av rutene, men vil ikke være
tilstrekkelig.
Poengterer viktigheten av trekkmulighetene til/fra
skogsområdene på sydsiden av E39,

Planen ivaretar kryssingsmuligheter for
vilt på tvers av ny E39 gjennom
etablering av Lindeliatunnelen.
Fylkesmannen støtter denne
vurderingen.
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Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer
for disse merknadene.

Sønnerskauen, som blant annet inneholder et
kjernehabitat for elg og andre dyr.
Uttrykker bekymring for Lohnetjønn naturreservat
med hensyn til risikoen for avrenning/tilsig av
masser/slam og evt. forurensning fra nytt
veganlegg. Det forutsettes at veimyndighetene
tar ansvar for å hindre skader på reservatet.
Mener at en igjenfylling av området er
unødvendig og får store konsekvenser.
Naturvernforbundet m. fl. Vil henstille til Statens
vegvesen om ikke å fylle igjen området.

Vegvann i Lohnelierkrysset samles opp
og føres til et sedimentasjonsbasseng.
Renset vann sleppes så ut i en sidebekk
til Dåsåna. Utslippstillatelsen ivaretar
nivået på forurensningen.
Størrelsen på arealet rundt
Lohnelierkrysset er satt etter ønsker fra
både Statens vegvesen og Søgne
kommune i forbindelse med
kommunedelplanen.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Søgne jeger- og
05.04.2017
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fiskerforening
Refererer til møte med Elveeierlaget for
Lundeelva, Sjøørretklubben og Statens
vegvesen 4. april og kommer med følgende
innspill:

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Søgneelva
Ser positivt på at planen hindrer direkte
påvirkning av elvestrengen og forventer at de
signaler som er gitt følges opp. Mener
anleggsfasen vil være mest kritisk for området
og ønsker derfor planer og tiltak velkomne, for å
hindre unødige utslipp til skade for elva.

Søgneelva
Dette ivaretas av forurensningsloven, Rap007 YM-plan og detaljvurderingen i neste
fase. Søgneelva ivaretas med en
hensynssone H560 samt i
bestemmelsenes §4.2.2.1.

Kleplandsbekken
Fremhever at bekkens naturlige
vandringshinder ligger i grenseland mor det
området som omfattes av tiltaket. De tolker det
slik at tiltaket innebærer å legge bekken oppå
den nye tunnelporttalen.
Det fremheves at det er gjort et stort arbeid med
rydding av søppel som har skapt kunstige
vandringshindre. Det har i tillegg blitt utarbeidet
en bedre løsning for vandringsmulighet under
dagens E39. Dette med en steinsetting som
forenkler tilgangen til kulvert for fisk (se
merknad for før og etter bilder).

Kleplandsbekken
Planen legger opp til at Kleplandsbekken
skal beholde det meste av eksisterende
beliggenhet sør for ny E39. Bekken som
legges over tunnelportalen planlegges ikke
som fiskeførende. Denne deler er heller
ikke fiskeførende i dag. Kleplandsbekken
ivaretas med en hensynssone H560 samt i
bestemmelsenes §4.2.2.1.

Undertegnede er bekymret for Kleplandsbekken
med tanke på mulig reduksjon av gyteområder i
øverste del av bekken og situasjonen i
anleggsfasen med mulig utslipp og forurenset
vann. Det poengteres at det er lagt ned mye
arbeid i dette bekkeløpet.

I anleggsfasen vil utslippstillatelsen,
forurensningsloven og Rap-007 YM-plan
ivareta tiltak for å forhindre forurensning
av bekken.
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Hellersdalen:
Undertegnede understreker viktigheten av
bekken i Hellersdalen og ta det også her er gjort
et godt arbeid med å videreutvikle
vandringsmuligheten for fisk. SJFF ser positivt
på at tiltaket innebærer vei i tunnel i dette
området, og at det samtidig er gitt tydelige
signaler på at bekken i størst mulig grad skal
sikres i anleggsfasen. Dette til tross for at
området ser ut til å påvirkes i betydelig grad
som deponi.

Hellersdalen
Planen legger opp til en mulighet for et
tverrslag for tunneldrift i Hellersdalen,
samt et midlertidig massedeponi. Bekken i
Hellersdalen ivaretas med en
hensynssone H560 samt i
bestemmelsenes §4.2.2.1. Utslipp
reguleres gjennom utslippstillatelsen,
forurensningsloven og Rap-007 YM-plan.

Tverråna:
Er positive til lokaliseringen av krysningspunktet
mellom ny vei og Tverråna. SJFF støtter Planog miljøutvalget som ønsker støyberegninger
på dette krysningspunktet. Det fremheves at
området er et unikt friluftsområde og at en
laksetrapp ble etablert noen hundre meter fra
krysningspunktet i 2016. SJFF forventer derfor
en sannsynlig eksplosjon av bruken av dette
området, spesielt av deres medlemmer.
Poengterer derfor viktigheten av å ikke skape
barriereeffekter slik at vilt og folk kan bevege
seg fritt under bruløsningen.

Tverråna:
Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer
for disse merknadene.

Dåsåna:
Anser dette områdte som mest konfliktfylt.
Hovedutfordringene mener SJFF er at det
foreslås å legge 200 meter høykvalitets
gytestrekning i kulvert og at bekkeløpet ser ut til
å flyttes titalls meter østover.

Dåsåna
Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer
for disse merknadene.

Forventer at:
- rapporten om Ytre Miljø, som beskriver
at det krever «betydelige avbøtende
tiltak» for anadrom fisk, tas på alvor.
- Foreningen tas med i videre
diskusjoner om mulige løsninger i dette
området.
Fremhever at området er et svært viktig gyteog oppvekstområde for sjøørret i Søgne, og at
et omfattende kryss vil beslaglegge
gyteområder og øke risikoen for forurensning i
vassdraget.
Poengterer at det uten en form for bruløsning i
området vil en fylling fungere som en vanntett
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barriere når det gjelder vandringsmuligheter for
vilt.
Refererer til møte med Vegvesenet den 4. mars
2016 hvor SJFF kom med innspill som ville vøre
mulig å ta med videre. Undertegnede stiller seg
spørrende til hvorfor dette ikke er hensyntatt i
planforslaget.
Foreslår at fylling fot kan reduseres ved
etablering av steinmurer i deler av området.
Oppfatter likeledes at det fra politisk hold er et
ønske om å utrede muligheten for å senke
vegen gjennom Lohneskogen, evt. vurdere
mulighet for å legge vegen i tunnel. SJFF
støtter dette og mener slike tiltak vil øke
områdets verdi for rekreasjon, samt gi en
vesentlig bedre effekt enn den planlagte
undergangen sør for Tag. Det poengteres
avslutningsvis at en nedsenket vei
sannsynligvis vil begrense størrelsen på fot
fylling vest for Lohne Lier og dermed begrense
påvirkningen for fisken.

Lindelia:
Oppfatter det slik at Lindeliatunnelen i
utgangspunktet er positiv for
vandringsmulighetene for viltet.

Lindelia
Dette tas til orientering.

Skiftebekken/Trysfjorden:
Undertegnede fremhever at bekken i sin helhet
ligger innenfor det regulerte området og renner
ut vest for Trysfjorden, sør for den planlagte
bura. Bekken og fjordområdet i tilknytning til
denne vil etter det SJFF forstår blir tungt berørt.
Det poengteres at det bør være en forutsetning
at man søker å unngå forurensning. Dette da
bekken og fjorden er viktige gyte- og
oppvekstområder for fisk.

Skiftebekken / Trysfjorden
Dette ivaretas av utslippstillatelsen,
forurensningsloven og Rap-007 YM-plan.

Viltinteresser vest for Trysfjorden:
Ønsket opprinnelig en viltovergang umiddelbart
etter brua vest for Trysfjorden, men oppfatter
foreslått alternativ overgang på grensen til
Mandal som et særdeles viktig og nødvendig
avbøtende tiltak. Det poengteres at det er svært
viktig å etablere gode løsninger for viltets

Viltinteresser vest for Trysfjorden
Dette tas til orientering.

35 (57)

vandringsmuligheter og at det er registrert
relativt mye hjort i området.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
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Private og grunneiere
NR
Øystein Støle Lohne
13.02.2017
20
Grunneier av Gnr. 69 Bnr. 14.
Har følgende generelle innspill til planforslaget:
- Ønsker å legge vegen lengre nord da
dette vil gi bedre miljø- og
helsemessige forhold for beboerne på
Lohne
- Mener støyforholdene i dalen og
påvirkningen dette har på beboerne og
miljøet må vurderes ut fra en total
belastning
- Kommunen må stille strengere krav til
støydemping syd og nord for ny veg.
- Grunnlaget for støyberegningene må
klargjøres. Spør om disse gjelder for
hele året?
- Lurer på om det vil bli restriksjoner på
hogst syd for nye E39 for å
opprettholde grunnlaget for
støyberegningene?
- Mener at bruk av Lohneveien til
massetransport er uakseptabelt
grunnet trafikkforhold, støyforhold og
mangel på sykkelsti.
- Ønsker sykkelsti fra Ormelia til
Lohnelier bygget så fort som mulig
- Mener planen må ta hensyn til dyrelivet
i området Lohnelier og gi viltet
muligheter for å krysse ny veg.
- Mener Søgne kommune må spille en
aktiv rolle angående helse og miljø i
forbindelse med utbyggingen

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Har følgene punkter gjeldene sin eiendom,
69/14:
Får sin skogseiendom delt og en
endring av skogsbilvei og
driftsmuligheter. Undertegnede ønsker
at dette må vurderes av jordskiftet
dersom det ikke oppnås bedre frivillige
løsninger.
- Ønsker at de to bekkene fra myrene på
undertegnedes eiendom skal bevares.

•
•
•

Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers
kommentarer for disse merknadene
Vegens plassering ble fastsatt i KDP.
Totalt sett viser støyberegningene at
etablering av ny E39 medfører at over
150 færre boliger i Søgne kommune
blir liggende innenfor rød og gul
støysone.
Støy ivaretas iht. T-1442.
Grunnlaget kommer fram av
støyrapporten som er vedlagt
reguleringsplanen.
Resirkulasjon på hogst er det ikke tatt
stilling til.
Bruk av Lohnevienen til
massetransport vurderes av
totalentreprenør ift. evt. tiltak. Fv er
vurdert som akseptabel for transport
av masser, men i hovedsak arbeides
det med å transportere masser i linja
for ny E39.
Sykkelsti fra Ormelia til Lohnelier ligger
ikke som en del av tiltaket Nye Veier
skal bygge.
Planen ivaretar dyrelivet ved Lohnelier
gjennom bl.a. viltpassasjer.
Viser til pkt 2 over.

Tas til etterretning og vurderes i neste
fase.
Vurderes i neste fase hva som kan
gjøres.
Planen legger opp til å bruke Tagveien
som anleggsveg. Vegen er en et viktig
angrepspunkt for etablering av
forbindelsen mot Lohnelier og mot
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-

-

Den renner gjennom hagen til
Lohneveien 172 og undertegnede
ønsker at vannføringen i bekkene ikke
endres.
Mener anleggsvei på nåværende
Tagveien mellom boligene ikke er en
god løsning. Hvis dette blir aktuelt
mener undertegnede at det må settes
opp støyskjerming mot husene
Lohneveien 164 og 172. Mener at
kjøringen på denne veien skal
beregnes til et minimum i tid og
omfang, samt ikke omfatte
masseforflytning.
Mener jordskifte må strekkes inn for å
oppnå en fornuftig tilgang og drift av
undertegnedes skogsområder. Evt. må
endring av grenser for mer
hensiktsmessige eiendomsforhold
vurderes.

•

Søgnetunnelen. Bruken avklares i
neste fase.
Tas til etterretning og vurderes i neste
fase.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Lars Pedersen
05.03.2017
21
Grunneier av gnr. 69 bnr. 1, Lohneveien 196.
Viser til orienteringsmøte med Nye Veier AS og
Søgne kommune 1. mars hvor det ble opplyst
om at rekkefølgekravet i detaljreguleringen for
sykkelsti Ormelia- Lohnelier er planlagt
videreført. Rekkefølgekravet knytter seg til
opparbeidelsen av sykkelstien sett i forhold til
bebyggelsen på industriområdet. På møtet ble
det opplyst om at opparbeidelse av sykkelstien
ikke var tenkt som en del av planen for nye
E39.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Anses ikke som en del av planen for E39.
Rekkefølgekravet for opparbeidelse av
sykkelsti fra Ormelia til Lohnelier ligger på
utviklingen av Lohnelier næringsområde.

Undertegnede ønsker sykkelstien oppført og
argumenterer positivt for en videreføring av
rekkefølgekravet i planforslaget om ny E39.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Jan Holmen
22
Grunneier

06.03.2017

Viser til Gamle Vestlandske hovedveg.
38 (57)

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Merknaden gjelder ny trasse for gml.vhv. Det er
ønskelig at Gamle Vestlandske hovedveg blir
lagt i kulvert i stedet for ny trasse langs
eksisterende E39.
-Formålet med veien er tur, traktor og
treningsvei for hest. Som turvei er det ikke
optimalt å gå langs asfaltert “E39”;
- Hunder har også mulighet til å løpe fritt på
eksisterende veg (gml.vhv)
- Som traktorvei vil det bli ca 2 km ekstra
kjøring for å komme til østsiden av fyllingen,
dette er jo ikke miljøvennlig.
- En kulvert med naturlig bunn vil også være
nyttig for viltet i området da et jaktterreng blir
delt i to.
Ber også om at det blir tatt høyde for flom på
vestsiden av fyllingen da Storekjær ligger under
vann med betydlige nedbørsmengder. Vannet
kommer vestfra og fra Rinneheia.
Det må også opprettholdes adgang til
innenforliggende skogsområde i form av
traktor/driftsveg i begge ender av
Lindeliatunnelen. Terrengformasjonen fører til
at man ikke kan komme fra den ene siden og
over til den andre med kun en opprettholdt veg.

Vestlandske hovedveg vil ikke bli lagt i
kulvert på østsiden av Trysfjorden. Planen
ivaretar forbindelsen langs eksisterende
E39 der Ny E39 bryter Vestlandske
hovedveg.
Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.
Dette tas til orientering. Viltgjerder vil
ivareta behovet for sikring langs E39.

Dette tas til orientering

Dette tas til orientering.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Nils Kjell og Liv Rita
15.03.2017
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Sømme
Gjelder Eikestølveien 89, gnr. 54 bnr. 5-14.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Forslagsstiller vil tilbyr innløsing av
eiendommer.

Har forstått det slik at eiendom er tenkt revet og
ønsker en fortgang i å taksere og innløse
eiendommen, slik at undertegnede kan se seg
etter nytt sted å bo.
Poengterer de negative konsekvensene tiltaket
vil medføre undertegnedes bosted. Dette i form
av støy og annen forurensning da huset blir
liggende innenfor tenkt utfyllingsområde
planlagt til døghvileplass og kotrollplass for
trailere og stor rundkjøring som forringer
helhetsbildet samt serviceområde. Opplyser om
at privat filtreringsanlegg gjeldene for
Eikestølveien 89 og 88 blir liggende under
utfyllingsområdet.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
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NR
BDH Invest/Trysfjorden
17.03.2017
24
Eiendom AS
Representert ved Stig Kvarsnes.
Ønsker området sør for det nye krysset på
Lohnelier, Lohneheia legges til rette for
boligformål.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Lohnelierkrysset har god kapasitet og kan
ivareta en videre utbygging i området.
Søgne kommune vil behandle forslag til
innspill i KP.

Ønsker at det nye toplanskrysset med tilhørende
av/påkjøringsramper, lokalveier,
kollektivholeplasser og gang/sykkelfelt ved
Lohne Lier hensyntar dimensjonering for
kommende utbyggingsplaner i området
Lohneheia.
Viser til innspill til kommuneplan for Søgne
kommune 2017 – 2030 for Lohneheia.
Se vedlegg for merknaden med vedlegg i sin
helhet.
NR
Helge Valle
20.03.2017
25
Mener ny E39 vil gi umulige boforhold på
undertegnedes eiendom Eikestølveien 79 gnr.
54 bnr. 7. Likeledes mener undertegnede at
huset vil bli verdiløst som konsekvens av
tiltaket. Poengterer at informasjon tilsa at huset
skulle innløses, men at dette ikke er realiteten i
planforslaget ute på høring.
Uttrykker at vegen vil ligge 60 meter fra huset
og på samme høyde som stuevinduet.
Undertegnede skriver at Nye veiers virtuelle
video viser dette samt at han har fått det nogen
lunde bekreftet av rådgiver.
Undertegnede uttrykker at planforslaget fører til
utfyllinger på begge sider av huset som fører til
at de mister all fin utsikt, utenom til et område
regulert til service.
Undertegnede ber om å få sin eiendom innløst
så fort som mulig. Uttrykker at han og hans
kone ønsker å flytte fra eiendommen, men at
veiprosjektet hindrer realiseringen av dette.
Se merknad for skisse.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
40 (57)

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Eiendom 54/7 er vist innløst i plankartet,
NV tilbyr innløsing av eiendommer.

NR
Svein Birger Refsland
23.03.2017
26
Driftsvegen som undertegnede benytter blir
som konsekvens av tiltaket stengt.
Undertegnede har flere jord- og skogs-stykker i
Monan og er avhengig av driftsvegen frem til
disse. Jordstykket det gjelder er bnr. 14, på 5
daa, øst i Monan, mellom E39 og Søgneelva.
Skogsstykkene det gjelder er bnr 10 og 20, som
ligger helt på grensen til Songdalen kommune.
Nærme Monan har undertegnede et tredje
skogsstykke på bnr 14.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Da trafikken reduseres på eksisterende
E39 er det tenkt en avkjøring inn på jordet
på gnr/bnr: 73/46. Derfra nås områder på
nordsiden av eksisterende E39.
Detaljerte vurderinger utover dette må tas I
neste fase.

Undertegnede mener det er en selvfølge at
denne tilgangen opprettholdes og ønsker å
slippe omlegging og omveier. Ønsker kjørbar
tilgang gjennom hele anleggsperioden.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Thor Valle
23.04.17
27
Stiller seg kritisk til tiltakets konsekvenser for
nærområdet. Er bekymret for kommende verdi
på eiendom, forringelse av bo- og levekvalitet.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Planen legger ikke opp til innløsning av
denne boligen. Støytiltak gjennomføres iht
T-1442

Påpeker kommende støy fra ny E39,
hvileplass og kontrollplass for tunge kjøretøy.
Foreslår innløsing av boligen for gnr/bnr 54/9
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR 28 Jorunn og Leif Aarseth 24.03.2017
Eiere av g.nr. 00049, b.nr. 0004, på vestsiden
av Trysfjorden hvor ny bru «lander».

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Bevaring av kollen ligger ikke inn i planen.
Etablering av tunnel her er ansett som
utfordrende og kostnadskrevende.

Nye E39 går diagonal gjennom eiendommen og
er ødeleggende spesielt for fremtidig jakt.
Planforslaget viser at ny vei går i skjæring
gjennom kollen som ligger rett etter brua.
Undertegnede foreslår tunnel fremfor skjæring
gjennom kollen, da kollen er et godt besøkt
område for hjort. Ønsker å bevare kollen som
en viltivergang.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
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NR
Andreas Danevad
26.03.2017
29
Viser til høringsuttalelser, oversendt 24.03 og
05.11 2015 til SVRS region sør, om de
omfattende konsekvenser trasé 12200 vil ha
ved utløpet av Repstadvannet og
skogsområdet og kulturlandskapet mellom
Vedderheia og Lohnelia.
Finner det betryggende at plan- og
miljøutvalget i Søgne kommune har tatt initiativ
til nye støyberegninger ved kryssingen av
Tverråna. Undertegnede anmoder kommunen
på det sterkeste å sikre gjennomføring av
ekstraordinære støyreduserende tiltak på
begge sider av elva.
Ønsker likeledes forlag om å senke veien
ytterligere ved Lohneskogen og evt. ytterligere
tunnel, velkommen.
Ønsker kart eller beskrivelse av hvor og
hvordan anleggsplass nord for tunnelutløp og
frem til Repstadvannet er tenkt. Ber om at det i
nye støyberegninger ses på hvilken effekt det
vil ha for støynivået hvis ekisterende skog
fjernes og store løsmasser sprenges bort, for å
gjøre plass til rigg- og anleggsområde.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Det er utført støyberegninger for alle
scenarioene som Plan og miljøutvalget
ønsket vurdert. Forslagsstiller har vurdert
effekten av en støyskjerm på nordsiden av
broa over Tverråna og kommet fram til at
dette legges inn i prosjektet. Støyskjerm
ivaretas i kart og bestemmelsenes §5.1.6.
Både på reguleringskart og i
bestemmelsenes §5.1.6 vises det en
støyskjerm på nordre side av broa over
Tverråna.

Reguleringsplanen legger opp til en
justeringsmulighet i vertikalnivået på +2 / 5 meter. Dette gir muligheter for å senke
av linja under prosjektering i neste fase.
Detaljert utforming av anleggsplass
vurderes i neste fase.
Støyrapport ivaretar støy iht terreng og
ikke størrelsen på trærne.

Poengterer at nedhogst av et større område
ved tunnelutløpet ved Repstadvannet vil øke
støybelastningene for beboere på vedderheia
og i rekreasjonsområdene. Mener at man av
støyhensyn ikke bør felle skog i et 100meterbelte fra vannkanten. Tillegger at dette
også vil gjøre anleggsområdet mindre synlig fra
vannet og Vedderheia.

Alle støyberegninger utføres i forhold til
terreng. Størrelsen på trærne påvirker ikke
beregningene.

Ønsker område nord for tunnelåpning med
skog og våtmarksområder vernet. Poengterer
at dette er et sårbart område og at det ikke vil
kunne være mulig å tilbakeføre dette etter evt.
rigg- og anleggsvirksomhet. Ref. planforslagets
bestemmelser.

Dette tas til orientering. For å bygge
Søgnetunnelen er dette området ønskelig
for rigg og anlegg. Vern her vil
vanskeliggjøre anleggsgjennomføringen
betraktelig.

Anmoder om at beslutningstakerne får detaljert
informasjon om konsekvenser av et rigg- og
anleggsområde nord for tunnelåpning ved
Repstadvannet, og at det vurderes å heller
legge rigg- og anleggsområde med anleggsvei
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Dette tas til orientering.
Planen legger opp til anleggsadkomst og
anleggs- og riggområde slik planen viser.

sør-øst for tunnelåpning. Foreslår
anleggstrafikk fra Repstadveien like nedenfor
Tinntjønn skole, som vil redusere negative
konsekvenser for området (se vedlegg for
forklarende kart).
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Finn Repstad
29.03.2017
30
Reagerer på at tunnelåpningens plassering ved
Volleberg er flyttet lenger syn enn i forslaget
utarbeidet for vegvesenet. Poengterer at dette
er en dramatisk dårlig løsning for beboerne i
området på grensa til Søgne. Undertegnede
føler ikke beboernes meninger har blitt hørt til
tross for møter med Nye veier, samt at
hensynet til beboerne havner i skyggen av
tekniske løsninger og økonomi.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Mener at dersom vegen legges i ny trasé kan
den senkes til samme høyde som den
opprinnelige traséen. Da vil tunnelåpningen
komme ut der den opprinnelig var tenkt.

Dette tas til orientering.

Et annet alternativ undertegnede forslår er å
flytte tunnelåpningen 150 meter lenger syd,
som gir en større buffersone mellom veien og
beboerne.

Ved flytting av vegen 150 meter lengere
sør vil dette ha store konsekvenser for
Monankrysset og terrenget rundt Monan.
Dette gjøres ikke.

Poengterer at planutvalget i Songdalen
kommune har pekt på at miljøtunnelen
forlenges til 200 m og at dette vil være en bedre
løsning. Refererer til planutvalgets vedtak av
25.01.2017, hvor det bes om å vurdere
innløsning av flere boliger negativt berørt av
vegen ved Volleberg.

Støyberegninger viser at forskjellen på en
ca. 200 meter lang tunnelportal og den
planlagte 100 meter lange tunnelportalen
er minimal. Den planlagte tunnelportalen
tilfredsstiller T-1442. Påpeker at
reduksjonen av trafikk på eksisterende
E39, som følge av bygging av Ny E39, gjør
forholdene bedre for beboere nord på
Volleberg. Tre eiendommer nærmest
tunnelportalen tilbys innløsning.

Undertegnede refererer også til at kommunalog arbeidsdepartementet har stilt krav om et
«høyere ambisjonsnivå» i forhold til støy og
støv enn minimumskravet. Undertegnede har
merket seg at retningslinje for støy i bymark
ikke bør overstige 40dba.
Lurer på hva som menes med at boliger i gul
sone kan tåle 55db og hva «høyere
ambisjonsnivå» betyr i forhold til dette.

Viser til kommentar for Songdalen
kommune sine merknader ang. dette.

Det er ikke stilt krav om en grense på 40
dba i denne planen.
Den planlagte tunnelportalen tilfredsstiller
T-1442. Påpeker at reduksjonen av trafikk
på eksisterende E39, som følge av
bygging av Ny E39, gjør forholdene bedre
for beboere nord på Volleberg.
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Er redd for at utfallet blir at beboerne må flytte
og selge eiendommen til en lavere pris.
Refererer til rettsprinsipp om at forurenser skal
betale og spør seg hvem som er ansvarlig for
støy- og støvforurensning i dette tilfellet.
Undertegnede er ikke imot, ny veg men ønsker
kompensasjon.

Krav om kompensasjon for evt. tapt
markedsverdi på eiendommen må
fremmes for Nye Veger.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
31

Advokatfirmaet Kjær på
14.03.2017
vegne av Ortisi Eiendom
AS
Eiendommen, 69/145, blir sterkt berørt av ny
vegtrasé. Ortisis Eiendom AS er av den
oppfatning av det vil være mer hensiktsmessig å
innløse eiendommen enn å bruke store
ressurser på å tilpasse veianlegget til
eiendommen, uten at dette gir ønsket effekt for
verken veianlegget eller kontor- og
industrieiendommen.
Med tilhørende kartskisse med landskapsplan
listes opp problematiske/mulige problematiske
elementer. Disse er:
1. Ny adkomstveg legges helt inn til
kontorbyggets inngangsparti. Omleggingen
av vegen fører likeledes til tap av
parkeringsplasser.
2. Kontorbygget ligger i rød sone som
undertegnede ikke kan akseptere.
3. Det er uklart hvordan støyforholdene i
industribygget skal sikres innenfor lovlige
grenser.
4. Det blir vanskelig/umulige
manøvreringsforhold for trailere som kan
ankomme etter stengetid.
5. Det må bekreftes at ny adkomst har
svingradius dimensjonert for lang semitrailer
og ikke har verre stigningsforhold enn
eksisterende.
6. Fylling kan redusere antall
parkeringsplasser.
7. Det er tilrettelagt for økt strømtilførsel fra
eksisterende trafo. Det må tas hensyn til
dette ved flytting av trafo.
8. Uttrykker bekymring for at snø og is kan bli
kastet ned på eiendommen fra nye E39 i
forbindelse med brøyting og fra tak på
kjøretøy.
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FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Det antas at løsningen vil fungere både
for Nye Veier og Ortisis Eiendom, selv
med noen tilpassinger. Innløsning av
bygget er ikke aktuelt per i dag. Dette er
heller ikke vist i planen.

1. Detaljer rundt tap av ant. p-plasser er
ikke vurdert på dette nivået. Det antas
at justeringer i neste fase kan
medføre bedrede forhold.
2. Rød sone som vise er iht. T-1442 sine
krav rettet mot boligbebyggelse.
Kontor og industrieiendommer anses
ikke som støyfølsom bebyggelse, og
vil ha andre krav.
3. Usikker på hva det siktes til av lovlige
grenser. Dette reguleres ikke gjennom
T-1442.
4. Planen legger opp til at manøvrering
rundt bygget og inne på området er
mulig.
5. Dette er ivaretatt.
6. Detaljer rundt dette tas i neste fase.
7. Tas til etterretning.
8. Dette løses i neste fase, men
brøytesikkert rekkverk på en strekning
for å hindre dette, vil være et mulig
tiltak.
9. Det har vært samtaler med eiere av
Ortisis Eiendom AS. Dette er ivaretatt.
10. Tas til etterretning.

9. Det er nødvendig å opprettholde full
passasje for vogntog rundt eksisterende
bygg. Dette må sikres for det tilfellet det
bygges mur inn mot grensen.
10. Det må tas høyde for behov for økt
vanninntak til eksisterende bygg.
11. Dersom det skal bygges mur som skissert,
er dette et så stort og omfattende tiltak at
det må redegjøres for hvordan dette kan
gjennomføres uten at eiendommen berøres
fysisk eller begrenser bruken. Bygget er leid
ut og eventuelle hindringer i virksomheten vil
kunne medføre stort økonomisk tap.

11. Det kan forventes noe redusert
bevegelsesfrihet rundt bygget i en
anleggsperiode. Det arbeides med å
gjøre dette så skånsomt som mulig.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Rolf Tag og Inger og
31.03.2017
32
Arvid Eid
Rolf Tag eier av Gnr. 69 Bnr. 16
Inger og Arvid Eid eiere av Gnr. 69 Bnr. 15
Håper at følgende kan tas til hensyn:
1. Forutsetter at adkomst og adgang på Tag
veien opprettholdes og at HMS ivaretas.
2. Håper at ny E39, der den krysser Tag
veien, blir senket betydelig for å skjerme
omgivelsene for støy samt for å eliminere
bakketoppen mellom Lohnelier og
Tverråna.
3. Etablere støyvoller på syd og nordsiden av
E39, der det ikke blir fjellskjæring.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

1. Adkomst på Tagvegen skal ivaretas.
Det kan forekomme enkelte perioder
hvor adkomsten vil være redusert pga.
HMS.
2. Reguleringsplanen legger opp til en
justeringsmulighet i vertikalnivået på
+2 / - 5 meter. Dette gir muligheter for
senking av linja. Justeringer avklares i
neste fase.
3. Det arbeides med støyvurderinger iht.
gjeldende retningslinjer T-1442 og
støyskjerming er ikke påkrevd.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR33

Atle Aamodt (gnr/bnr
01.04.2017
73/32) og Øystein
Pettersen (gnr/bnr 73/3)
Viser til tidligere korrespondanse med Statens
Vegvesen og ber Nye veier om å få vurdert
beskrevne forslag om makeskifte for tapte
arealer i Lerdalen for arealer til kommende
driftsbygning et annet sted i Lerdalen/Klepland.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Ønsker også at Nye veier løser ut eiere av
eksisterende grustak som ikke lengre er i bruk,
til gjenfylling av løsmasser på grustaket, til
fremtidig sandsvarekoloni.

Dette tas til orienteirng.

Vurdering av dette foretas i neste fase
som et ledd i grunnervervsprosessen.
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Se vedlegg med tegning for merknaden i sin
helhet.
NR
Ingvar Aarhus
02.04.2017
34
Bor på Volleberg. Samtlige av endringene som
Nye Veier har gjort fra kommunedelplanen har
ført til dårligere kvalitet for oss, både for støv,
støy og friluftsliv. Traséen er flyttet vesentlig
nærmere bebyggelsen.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Nye Veier vil ikke ta hensyn til departementets
krav om et «høyere ambisjonsnivå» for støy.

Det er lagt opp til omfattende
støyskjermingstiltak med 100 meter tunnel
og 310 meter lang voll. Dette vil gi et
støynivå som ligger utenfor gul sone. Å
forlenge tunnelen til 200 meter utgjør bare
en endring på 1-2 dB, noe som målt opp
mot kostnader ikke vurderes som
samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Et spesielt støyfenomen som vil kunne oppstå,
er den ekkovirkningen som en får i den
loddrette fjellveggen over der tunnelen skal
komme ut.

En traktorvei/tursti med utgangspunkt fra
pumpestasjonen ved lokalveien
Søgne/Brennåsen kuttet av, uten at det er vist
noen alternativer til denne.

Tiltakshaver er opptatt av å komme fram til
den beste løsningen når alle hensyn er
tatt. Veilinjen måtte flyttes i forhold til KDP
på grunn av manglende fjelloverdekning og
svakhetssoner i fjellet ved Volleberg.

Dette er ikke innregulert og vil løses i neste
fase.

Spesielt området rundt Hatjønn blir svært
støyutsatt.
Ber om en løsmassetunnel på 200 meter.

Dette er ikke en del av denne planen.

Ber om at «Nye Veier» må pålegges å foreta
etterkontroll av faktisk støynivå i området, hvis
noen føler at beregningene ikke er riktige.

Vi anser ikke dette ikke som nødvendig,
fordi det er fulgt normal prosedyre for
planlegging og prosjektering av vei. Det
gjøres mer detaljerte beregninger når
veien er prosjektert. Når endelig veihøyde
og vollhøyde er prosjektert, blir
beregningene mer nøyaktige. Veien ved
tunnelportalen på Volleberg er låst til en
kotehøyde og vil ikke kunne heves.

Ber om at det bygges støyvoll også mot sør og
turterrenget, der skjæringene ikke naturlig
skjermer.
Ber om at traktorvei/tursti fra lokalveien opp til
Bringehei opprettholdes. En evt. omlegging
over tunneltaket på kort forslag kan ikke
godtas, da trafikk på en slik vei vil gå rett opp i
husveggene.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
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Tiltakshaver vil forsøke å finne akseptable
løsninger for å passere eller komme rundt
anleggsområdet i anleggsperioden.

NR
Aud Karin Holmen m.fl.
02.04.2017
35
Uttrykker bekymring over planlagt bygging av
bru over Trysfjorden, blant for støyforhold.
Skeptisk til at støy er tilfredsstillende løst og om
støymålinger tar hensyn til lydtransmisjon over
vannflaten.
Er også bekymret for håndtering av avrenning
fra brua og påpeker at Trysfjorden er en sårbar
terskelfjord og forurensning i fjorden vil
ødelegge livet i fjorden og nærmiljøet. Stiller
seg undrende til at avrenning til Trysfjorden
ikke er løst når avrenning til andre bekker og
vann tilsynelatende er løst.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Som gårdeier og bruker av området til skogbruk
og jakt rettes det klage mot den planlagte
traséen mellom Lindelia og brua over
gamleveien på Holmen. Foreslår at det blir lagt
kulvert med vegstandard gjennom den
planlagte fyllingen rett etter den planlagte
Lindelia tunellen slik at skogsområdene kan
nyttes på best mulig måte for tømmerhogst og
for aktivitet i forbindelse med jakt.
Tømmersleping lar seg ikke gjøre på foreslått
veg over planlagt tunnel.

Planen legger ikke opp til en kulvert
gjennom fyllingen mellom Lindeliatunnelen
og Trysfjordbrua. Planen medfører en
ulempe ifm maksimal utnyttelse av
tømmerhogst. Det anses som akseptabelt.
Ev. erstatningsmessige ulemper vil bli
behandlet som en del av grunnervervsprosessen.

Stiller seg kritisk til at planene for tiltaket ser ut
til å ikke være endelige og viser til at brua er
flyttet nærmere Holmen den siste tiden og
diskusjoner på om vegen kan flyttes
nordvestover. Viser til inngrep i sårbar natur og
kulturmiljø (grend og edelløvskog). Uttrykker
bekymring for om planen er godt gjennomtenkt.

Planen er gjennomtenkt og linjen ligger
fast. Brua har ikke flyttet på seg etter at
planen ble lagt ut på offentlig ettersyn og
den ligger innenfor KDP avgrensningen.
Inngrep i sårbar natur ivaretas i
reguleringskart gjennom hensynssone
H560 og bestemmelser §4.2.2.

Viser til vedlagt støyrapport til
reguleringsplanen.

Vegvann er tenkt ført direkte til
Trysfjorden. Utslippstillatelsen kan endre
på dette.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.

NR
Eva Øverlien
02.04.2017
36
Er sterkt imot bruk av Monanveien som
anleggsvei, da denne går rett forbi
Rekkehusettunet på Klepland som har stor
bevaringsverdig ifølge Fylkeskonservator.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Dette tas til orientering. Bruk av
Monanveien som anleggsveg ligger inne i
reguleringsplanen. Detaljer rundt bruken
må tas i neste fase.

Undertegnede har et hus, gnr/bnr 73/31, som
er del av Rekkehustunet. Huste ligger midt i
Kleplandskrysset inn mot Monan og ble ved
forrige byggeperiode påført sprekker i mur og
vindu, som konsekvens av forbipasserende
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anleggstrafikk. Undertegnede henstiller til å
finne en annen anleggsvei.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Tordis og Arvid Andersen 03.04.2017
37
Stiller seg kritiske til tiltaket om ny motorveg og
peker spesielt på utfordringene med åpen
dagstrekning gjennom Lohneskogen og
ødelegging av Knollen-området med dyrkamarka
der gytebekken Dåsåna. Dagstrekning vil
redusere helse og livskvalitet, naturverdiene, de
mange habitater/biotoper som
ødelegges/fragmenters og viser også til fremtidig
utvikling av området.
Mener at dagstrekningen (vest for Vedderheia)
går påfallende høyt i terrenget, noe som medfører
enorme fyllinger mange steder – opp til flere
hundre meters bredde. I tillegg til ødeleggelser på
omlag 100 meter sidearealer vil konsekvensene
for alt organisk liv (botanisk, ornitologisk osv).
Dette betyr store ødeleggelser for Lohneskogen
for all fremtid.
Mener at det mest ødeleggende traséalternativet
er valgt med hensyn til natur, miljø, boligområders
nærområder til turer, rekrasjon, naturopplevelser,
jakt, sport osv.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Viser til planens tunellstrekninger på 4-5 km og
påpeker eksisterende og planlagte tunneller over
5 km, deriblant Rog-fast på 25/26 km med to løp
og fire felt. Viser også til Ry-fast sambandet som
består av to tunneller med to løp/fire felt og
Solbakktunnellen som er under bygging og skal
bli 14 km.

Dette tas til orientering.

Merknader er i tråd med flere av
Fylkesmannens, Fylkeskommunens,
vedtaket fra plan og miljøutvalget og
Songdalen kommune sine innspill. Det
henvises til forslagsstillers kommentarer
for disse merknadene.
For virkninger av på naturverdier vises
det til planbeskrivelsens kap. 8.6.

Mener at dagens situasjon med adkomstveg
gjennom Lohneskogen vil medføre
stenging/ødeleggelse av adgangen,
Håvåsmyrvegen, til turområder over flere år.
Når Tagvegen er planlagt som anleggsveg vil
også denne stenges som turveg. Samfunnet bør
bevare/verne adgang til naturverdiene for
befolkningen fremfor hensynet til vegkostnader.
Tidligere kritiske kommentarer til dagstrekning
synes ikke å være hensyntatt og hastverk med
ferdigstillelse av vegen har vært styrende og gått
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Det skal tilstrebes forbindelse i
Tagvegen for allmenn ferdsel også i
anleggsperioden.
Dette tas til orientering.

på bekostning av kvalitet med hensyn til
folkehelseperspektiv, kommunen fremtidige
muligheter og det grønne skiftet som Norge har
forpliktet seg til.
Hastverksarbeidet gir store konsekvenser for
beboere i 25 boliger som mister hjemmene sine.
Det finnes ikke trafikkavviklingsutfordringer på
eksisterende E39 gjennom Søgne, men
næringslivet og øvrige trafikanter har
køproblemere mellom Brennåsen og
Kristiansand. Mener at dette kan løses ved
ombygging av Brennåsen- og Hannevigakryssene til planfrie kryss samt et fjerde kjørefelt
over Gartnerløkka.
Etterlyser en mere nøktern vegplan.
Registrering av naturverdier etter
Naturmangfoldloven ikke er tilstrekkelig registrert.
Er bekymret for at det ikke er registrert
tilstrekkelig artsmangfold i området og mener at
planarbeidets henvisning til grunnlagsmaterialet
fra naturdatabase, artsdatabase ikke gir et
tilfredsstillende beslutningsgrunnlag.
Det er manglende tema om mikroplast, et tema
som nylig ble uttalt fra statsråd Helgesen og som
vil ta tid å avklare. Viser til at mikroplast er et
forurensningsproblem for folkehelsa og for
naturen i sjø og vannarealer.
Mener at kryss for Lohnelier næringsområde er
unødvendig. Begrunner dette med følgende
(sitat);
-

-

-

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

Biofokus har kvalitetetssikret
naturverdier langs nye E39 gjennom
Søgne og Mandal kommune i april 2017.
Naturmangfoldloven vurderes som
ivaretatt ift. registreringer av
naturverdier.

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

Næringsområdet i Lohne Lier har som
kjent ugunstig beliggenhet i f.t. de
markeder som skal betjenes og som i det
alt vesentlige befinner seg i Kristiansands
distriktet, Vågsbygd, Sørlandssenteret,
Vennesla osv.
For næringslivet vil kortest mulig veg til
markedene være av vesentlig betydning
– med hensyn både til ugunstig bruk av
reisetid og unødvendig kostnader til
transport
Markedene vest for Lohnelier her helt
marginale. Det vil også være i fremtiden.
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-

-

-

Av flere grunner vil Lohnelier
industriområde neppe kunne bli
nevneverdig større enn i dag og vil kunne
visne litt ned med tiden fordel for
etableringer i mer markedsnære områder.
Den næring som finnes i Lohnelier vil ha
fullverdig tilgang, både fra øst og vest, via
dagens E39veg. Rassikringen av
Trybakken er allerede utført. Evt
problemere med gølatte vinterveger i
Trybakken vest løses med bedre strø- og
brøyterutiner. Evt kan man flate ned
bakken opp mot Knuden-området, et
arbeide som lett kan samordnes med
enkelt vegkryssanlegg ved Døle bru. Det
vil fjerne vinterføre-problemet i Trybakken
vest permanent.
Fremtidige etableringer av
industri/næringsvirksomhet i distriktet vil
fortsatt i hovedsak være Mjåvann,
Kristiansand og evt. Områder ved
Tofteland Lier øst. Sistnevnte har vært en
del omtalt de sener år som aktuelt til slike
formål og vil være adskillig mer gunstig
for næringslivet enn hva Lohne Lier har
mulighet til å bli.
Ved en evt. fremtidig
kommunesammenslåing, med i alle fall
Songdalen, vil fokuset på Lohne Lier
utvilsom avta og man vil konsentrere nye
etableringer nærmere Kristiansand.

Kostnader og nytte ved et kryss på Lohne
Lier må vurderes opp mot konsekvensene for
skader og for kommunens/innbyggernes
behov for å få avsatt arealene til andre
formål.

Dette tas til orientering.

Oppfordrer Nye Veger til å fremlegge et
alternativ med tunnel under Lohneskogen til
Lohnelier/Skryda og etablering av enkelt
kryss ved Døle bru.
Konklusjon:
- Mener at den forelagte planen bør
utsettes til alle forhold vedrørende
forurensning, folkehelse, miljø og natur
avklares bedre.
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Viser til kommentarer ovenfor.

-

Dersom traséen velges bør dagsone
inngå som tunnell langs denne
strekningen, enten som forlengelse av
«Søgne-tunnellen» frem til Lohnelier,
eller som lav bru over Repstadvannet og
ned i tunnell under Lohneskogen frem til
Skryda-området. Evt at vegen kommer ut
i dagen -i bru innerst på/over Knollen og
derfra i tunnel til Skrydaområdet. Dette
for å spare Lohneskogen, Knollen,
dyrkamarka og gytebekken der.

-

Ber om at det tas hensyn til
boligområdene, omgivelsene, miljø og
natur og viser til krevende utfordringer
med støy/forurensning ved tunnelåpninger når disse etableres i nærhet av
boliger.

-

Ber om at henstilling til Statens Vegvesen
av den 03.02.16 vedrørende Knollenområdet/fislkebekken/viltoverganger osv
tas hensyn til.

Ønsker å få utredet biotop av blå sommerfugler,
muligens rødlistet Lakrismjeltblåvinge, syd for
boligen Lohnevegen 212 i Søgne.

Dette tas til orientering.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Astrid Nesvold Holmen
03.04.2017
38
og Stig Hosteland
Er bekymret for støyproblematikken en bru over
Trysfjorden vil kunne påføre omkringliggende
rekreasjonsområder og bebyggelse på Holmen.
Dette til tross for støyskjermingstiltak.
Er likeledes svært bekymret for byggeperioden
og dens virkninger på Trysfjorden. Poengterer
at fjorden er en terskelfjord og at tidligere
industri har ført til at deler av havbunnen er
død. Tillegger at vibrasjoner fra
anleggsperioden kan føre til en «vrengning» av
fjorden, som vil kunne drepe alt liv.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Bekymrer seg for avrenning og forurensning av
fjorden og savner planer for mer miljøvennlig
fjerning av dette.

Det er ikke planlagt rensetiltak på vegvann
fra Trysfjordbrua per nå. Resipienten
vurderes som robust nok til å ivareta den
begrensede mengden vegvann som er
planlagt gå ned i Trysfjorden. Endelig krav

Viser til støyrapport som følger
reguleringsplanen. Støy iht. T-1442
ivaretas. De steder det er behov for tiltak
gjennomføres dette.
Prosjektet forholder seg til krav ang.
utslipp iht. utslippstillatelsen og
forurensningsloven. Langs Trysfjorden vil
det i tillegg arbeides skånsomt som følge
av hensynssone for å ivareta A-lokaliteter
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til renseløsning fås som følge av
utslippstillatelsen.
Bekymrer seg også for adkomsten med traktor
til familiens eiendom og poengterer at en gangog sykkelsti ikke kan brukes til frakt av tømmer
med traktor eller bilder med frakt av storvilt.
Ønsker overhodet ikke å kvitte seg med
familieeiendommen og er sterkt bekymret for
hvor lemfeldig planleggingen virker for oss som
rammes av den nye vegen.
Mener at en bru over Trysfjorden er et
ugjenkallelig naturinngrep og en sterk
forringelse av verdier og ikke minst opplevelser.

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.

NR
Toralf og Lise Johansen 03.04.2017
39
Mener at den planlagte brua over Tverråna bør
støydempes. De støtter kommunens vedtak om
ytterligere støyutredninger for å ivareta
bebyggelsen i Vedderheia og friluftsområdene i
området. Hensynet til områdene ved
Repstadvannet og sørover mot badeplassen
Stemmen trekkes spesifikt frem som et viktig
område å skjerme. Ytrer at dersom brua ikke
støydempes bør den bygges med et høyt
betongrekkverk isteden for brurekkverk.
Poengterer at problemet er støyen og ikke
utsikten eller det estetiske.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Merknader fra offentlig ettersyn har
medført støyskjerming på brua over
Tverråna. Støyskjerming ivaretas i kart og
bestemmelsenes §5.1.6.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Erik Henriksen
04.04.17
40
Berørt grunneier i Monan, Bakkevollveien 11.
Har følgende innspill:
Mener det må lages en ny skogsveg med
tømmerveistandard og veibredde på 4 meter.
Det må bygges gjerde over tunnelen i Monan
grunnet vilt.
Poengterer at det i dag ligger en felles
lasteplass for ved og tømmer på Monan og at
denne berøres av ny veg. Denne må erstattes.
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FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Ny veg over tunnelportal ved Monan
detaljeres i neste fase, men opprettholder
minimum eksisterende standard
Viltgjerder settes ut iht. behov og sikkerhet.
Felles lasteplass for ved og tømmer kan
ivaretas innenfor plangrensen, men tiltak
må tilrettelegges i neste fase.

Ønsker at alle trær og alt tømmer som ligger
innenfor regulert område beholdes av
grunneier.
Ønsker å forsikre seg om at undertegnede får
beholde tømmeret tilknyttet sin eiendom ved
Søgneelva.
Ønsker at det tilrettelegges for fiskeplasser
langs med Søgneelva.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Inger Marie og Karl
04.04.2017
41
Håkon Svendsen
Se merknad fra Toralf og Lise Johansen.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.

NR
Astrid Henriksen
05.04.2017
42
Eier av eiendom 73/6. Stiller seg kritisk til
trasévalget og mener at ny veg bør anlegges
lengre inn i landet, f.eks Brennåsen/Rismyr.
Ønsker ikke å få ytterligere redusert
driftsgrunnlag på eksisterende gårdsbruk. Viser
til nylig utført vegutvidelse på Monan og
Klepland.
Stiller seg kritisk til unødvendig mye areal til
veganlegget og mener at vegarealet bør
innskrenkes.
Vil beholde masser som flyttes i forbindelse
med nytt veganlegg til dyrking og ber om å få
tillatelse til lagring på egen eiendom samt hjelp
til flytting av masser under anleggsperioden.
Viser til tidligere dialog med kommunen om
tillatelse til gjenfylling av våtmarksområde på
eiendommens innmark. Ber om ny tillatelse for
igjenfylling for å utbedre området for beitehold.
Ønsker makeskifte for tapte arealer på
eiendommen.
Det er eksisterende god matjord i fjellskjæring
på Klepland med jordvoller som fører dyrene til
å beite her og ber om at nytt tiltak sikrer slik at
dyr hindres i å komme på vegen. Foreslår
steinlegging av skråninger som del av
sikringstiltaket.

Spørsmål rundt tømmer på arealer som må
avstås til veganlegget permanent eller
midlertidig vil bli håndtert som en del av
grunnervervsprosessen.
Det legges en hensynssone langs
Søgneelva, for å berøre Søgneelva så lite
som mulig. Avbøtende tiltak rettet mot
berørte eksisterende fiskeplasser
håndteres i neste fase.
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Merknader fra offentlig ettersyn har
medført støyskjerming på brua over
Tverråna. Støyskjerming ivaretas i kart og
bestemmelsenes §5.1.6.
FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Dette tas til orientering.
Sak er tatt opp med Søgne kommune
tidligere. Behandles ikke i denne planen.

Sak er tatt opp med Søgne kommune
tidligere. Behandles ikke i denne planen.
Planen inneholder noe handlingsrom.
Endelig prosjektering av vegen vil avgjøre
det endelige omfanget av areal som må
tas til den nye vegen. Grenser for vegens
eiendomsområde vil bli satt i hht. vanlige
rutiner for oppmåling av ny veg.
Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.

Dette tas til orientering.
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Viser til manglende dialog og krever erstatning
for manglende opprydning under tidligere
veganlegg for E39, blant annet for ødelagt
adkomst til beite og manglende
fremkommelighet, steinplukking på teigene
m.m.

Dette tas til orientering.

Ønsker å få bevart gammelt kulturbeite;
Naudekleiva.

Dette tas til orientering.

Vil beholde lasteplassrettigheter i Naudkleiva
og viser til fells lasteplass i Lerdalen som bør
flyttes til egnet sted og være tilgjengelig i
anleggsperioden.

Dette tas til orientering.

Vil også beholde tilkomst til eiendommene med
korteste veg til beitemark, helst langs E39.
Ønsker også bedre sikring mellom E39 og
eksisterende beitemark.

Dette tas til orientering.

Viser til privat adkomst til verneverdig husrekke
på Klepland og ønsker at adkomsten
opprettholdes. Ønsker ikke at denne vegen
brukes til anleggstrafikk.

Det blir begrenset anleggstrafikk ved
etablering av vannledning. For detaljer
vises det til neste fase.

Påpeker at Kleplandsvegen er feil markert på
plankart.

Dette tas til orientering.

Kleplandsbakken ønskes ivaretatt som
gytebekk og er bekymret for anleggsvann til
den fiskeførende bekken. Foreslår at
anleggsvann føres til Monan og samles i lukka
rensebasseng. Viser til ønsket om de samme
renseforholdene for avrenning av anleggsvann
til Søgneelva.

Dette tas til orientering.

Vil beholde fiskerettighetene sine.

Dette tas til orientering.

Påpeker at veganlegg må sikres for husdyr og
ønsker ikke å selge areal til tiltaket.

Dette tas til orientering.

Se vedlegg med tegning for merknaden i sin
helhet.
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NR
TT-invest/Lohnelier
10.04.2017
43
næringspark
Representert ved Tom Eiksaa.
Viser til tidligere reguleringsplan for Lohnelier
næringsområde og presiserer ønske om
endringer i planert høyde i reguleringsforslag til
ny E39 detaljregulering;
Tomt BI 12 er foreslått til kote 90-96. Tidligere
plan tilsier kote 87 som er ønsket høyde i denne
planen.
Tomt BI 11 er foreslått til kote 85-90. Tidligere
plan tilsier kote 85 som dagens høyde er planert
til, ønsket kote er 85
Tomt BI 16 er foreslått på kote 90-95, innspill til
denne planen er kote 83-85.
Tomt BI 10 er foreslått på kote 85-90. Tidligere
plan tilsier 94-100 som er ønsket høyde i denne
planen.
Tomt BI 7 er foreslått til kote 90-95. Tidligere
plan tilsier 94-99 som er ønsket høyde i denne
planen.
Tomt BI 13 er ikke gitt høyde og dermed
vanskelig å vurdere om er egnet til utbygging.
Tomt BI 15 er ikke gitt høyde og dermed
vanskelig å vurdere om er egnet til utbygging.
Tomt for trykkøkning og trafo i område mellom
BI 6 og BI 7 er uteglemt.
Tomt for høydebasseng kan reduseres med ca
1000 m2 i syd da høydebassenget er bygd og
det er ikke behov for mer plass enn to biler til
drift av bassenget.
Fortau o_SF mot Lunde bør vurderes samt
fortau i nedre del av industriområde dersom det
blir ny adkomstveg parallelt med ny E39.
Ca 70 000 m2 vil gå med til ny 39 og tilsvarende
areal ønskes før rekkefølgekrav om
sykkel/gangveg mot Lunde kan bli gjeldende.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Merknader ang. kotehøyder er ivaretatt i
justerte plankart.
Tomt for trykkøkning og trafo ivaretas i
plankartet.
Merknaden om når et evt. rekkefølgekrav
for utarbeidelse av gang og sykkelveg
inntreffer, må avklares med Søgne
kommune.

Forutsetter at vann/avløp samt EL som er lagt i
området i hht eksisterende regulering legges om
slik at manglende teknisk infrastruktur ikke
hindrer salg/utvikling i området.
Forutsetter at overvann løses for dette området.
Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
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NR
Nomeland anlegg AS
18.04.2017
44
Representert ved Knut Yngve Fidjestøl.
Er positive til forslaget med
bestemmelsesområde #91 -1-1 Massedeponi
uten tidsbegrensning.
Uttrykker videre:
Det er ønskelig at området reguleres til næring
etter ferdigstilt deponi. Endres fra landbruk til
næring
Ønsker at Hanevannsheia reguleres til
næringsområde. Dette området er foreslått til
Landbruk -mellom deponi og eksisterende E39.
Ønsker medvirkning på plassering av
adkomstveg til næringsområdet, men
hovedsakelig ønskes adkomst tilsluttet E39 nær
krysset av Døle bru.
Endelig detljplaner for kryss og og linjeføring for
ny E39 vil legge føringer som må hensyntas i
endelig valg av adkomst.
Kotehøyde for næringsområde ønskes sett i
sammenheng med forventet steinuttak samt
fyllingshøyde for deponi.

FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR
Dette tas til orientering

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.
NR
Jan Aamodt
45
Grunneier av gn/bnr. 73/136

28.02.2017

Opplagringsplass til tømmer og ved på
Klepland.
Har rett til opplagringsplass for tømmer på
deler av gnr/bnr 73/7 og 126 i Søgne ved
Moneveien i Lerdalen, ved enden av
traktorvegen fra skogen. Plassen ble anlagt
etter jordskfte i 1982, sak 16/1974
Er bekymret for opplagringsplass som er
uteglemt i planen. Ber Nye Veier regulere inn
og opparbeide en ny egnet plass med samme
størrelse som i dag og anlagt på et sted med
god adkomst og snumuligheter for tømmerbil
med tilhenger.
Ny adkomst til skogsteig på 73/8 på Monan
Er eier av skogsteig på 140 daa på Monan.
Øvre del av teigen har adkomst fra en traktoveg
som ble bygget i 1990, nedre deler har
adkomst fra traktorvegen som går langs E39.
Påpeker at ny E39 fører til at skogsdrift blir
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FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR

Felles lasteplass for ved og tømmer
ivaretas gjennom mulig adkomst på nytt
areal utenfor pangrensen. Detaljer må
avklares i grunnervervsfasen.

umulig. Ber Nye Veier vurdere anlegging av ny
traktorveg som vist i vedlegg.

Se vedlegg for merknaden i sin helhet.

57 (57)

Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

L13
2015/2462 -43932/2016
Daniel Holm
31.12.2016

Saksframlegg
Førstegangsbehandling - Detaljregulering for ny E39 Søgne, Plan
ID 201510
Utv.saksnr

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10,12-11 legges forslag til detaljregulering for ny
E39 Søgne (Plan ID 201510) ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse skal det foretas endringer som ivaretar det som fremkommer i kap. 6 i
saksutredningen.

1. Bakgrunn for saken:
Konsulentfirmaet Sweco Norge As har på vegne av Nye Veier AS (heretter benevnt som Nye
veier eller forslagsstiller) utarbeidet forslag til detaljregulering for nye E39 gjennom Søgne
kommune og fram til Mjåvatn/Døle bru i Mandal kommune. Tilsvarende har Rambøll
utarbeidet forslag til detaljregulering for ny E39 fra Volleberg i Songdalen kommune til
Breimyr i Kristiansand kommune.
Nye veier vurderer strekningen Breimyr-Døle bru som én potensiell byggeparsell i prosjektet
Kristiansand Vest-Vigeland. Det har resultert i at det fremmes detaljreguleringer til parallell
behandling i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.
I saksutredningen under vil man kun komme inn på detaljreguleringen som omfatter Søgne
kommune. Det kan likevel nevnes at kommunen er høringsinstans på planer som berører
kommunens interesser utover kommunegrensen.
2. Planprosess:
Statens vegvesen startet detaljreguleringsprosessen som senere ble tatt over av Nye veier. Det
er avholdt oppstartsmøte med mellom kommunen v/ administrasjonen og Statens vegvesen den
18.8.2015. Det ble konkludert med at planen ikke utløste konsekvensutredningsplikt ettersom
tiltaket tidligere var tilfredsstillende konsekvensutredet som en del av den vedtatte
kommunedelplanen (KDP) for ny E39 – og at reguleringsplanarbeidet skal følge opp
overordnet plan.

I brev av 2.10.2015 varslet Statens vegvesen formelt oppstart av reguleringsplanarbeid
samtidig som det ble det kunngjort i lokalaviser og gjennom elektroniske medier (nettsider).
I forbindelse med oppstart ble det avholdt offentlig informasjonsmøte den 28.10.2015 på
Søgne rådhus hvor Statens vegvesen og kommuneadministrasjonen deltok.
Administrasjonen har i prosessen deltatt i ulike arbeidsgrupper bestående av konsulenter,
rådgivere i Nye veier og representanter fra andre kommuner og offentlige instanser.
Nye veier har avholdt 3 informasjonsmøter på Volleberg i oktober og november 2016 etter
ønske fra velforeningen og beboerne i området.
Det er besluttet at det skal avholdes et åpent møte under offentlig ettersyn av
reguleringsplanen, og at høring og offentlig ettersyn skal forsøkes samordnet med de andre
kommunene.
3. Gjeldende plangrunnlag - kommunedelplan:
KDP for E39 Volleberg – Døle bru vedtatt av Søgne kommunestyre 18.5.2015 og hadde flere
ulike alternative traseer oppe til vurdering. Den vedtatte traseen – alternativ 12200–
fremkommer av kartutsnitt under.

Kartutsnitt: Viser (rød) båndleggingssone i gjeldende KDP fra Trysfjorden og østover.
I det vedtatte plankartet fremkommer inntegnede juridiske linjesymboler som hovedveg
framtidig, hovedveg tunnel, hovedveg bro og krysspunkter. Over linjesymbolene er det lagt en
båndleggingssone som strekker seg i snitt ca. 100 meter ut på hver side av linjene, med unntak
av områdene rundt Monan og Lohnelier industriområde hvor det er planlagt krysspunkter og
arealet er vesentlig større.
Det er knyttet planbestemmelser til plankartet. For fullstendig oversikt over bestemmelser vises
det til vedlegg. Spesielt relevante bestemmelser som kan nevnes er følgende:
«§ 3.2
Detaljreguleringsplanen skal inkludere ny E39, kryss, tunneler, broer, arealer for kollektivtiltak og øvrige
vegrelaterte servicefunksjoner, arealer for midlertidige anlegg- og riggområder, deponiområder og
nødvendige tilførselsveger som må etableres eller justeres som følge av ny 39.
§ 3.3
I arbeidet med detaljreguleringsplanen skal anbefalinger og forslag til avbøtende tiltak i
konsekvensutredningen tas opp til vurdering.
§.4.1

Røde linjer i plankartet viser mulig senterlinje for vegtrase og tunneler, røde firkanter viser mulige
kryssplasseringer. Vedtatt senterlinjer og kryss kan justeres i reguleringsplanen innenfor
båndleggingsonen.
§5.3
Områdene innenfor båndleggingsonen skal i nødvendig grad reguleres til trase for E39, inkludert kryss,
areal for døgnhvileplass, kollektivtiltak og øvrige vegrelaterte servicefunksjoner, tunneler, broer,
massedeponi og nødvendige lokalveger.»

Som det fremkommer av § 4.1 andre punktum kan veien justeres i reguleringsplanen innenfor
angitt båndleggingssone i plankartet. Etter bestemmelsen § 5.3 er det også adgang til å etablere
en rekke andre nødvendige tiltak innenfor båndleggingssonen.
4. Planforslaget:
4.1 Prinsipper for planens utforming
Nye veier har hatt en målsetning om å få planene mer fleksibel for å kunne gjøre endringer
underveis i bygg- og anleggsfasen. Tradisjonelt har veiplaner i vegdirektoratet blitt utformet
svært detaljerte, typisk med kun én konkret løsning, der veibane, anlegg og konstruksjoner er
direkte plassert og juridisk bindende. Det gir lite handlingsrom for justeringer i bygge- og
anleggsfasen, eksempel i form av å kunne forskyve veilinje både horisontalt og vertikalt eller
justere inn-/utslaget på tunneler m.m.
Fordelen med detaljerte planer er at kommunen som myndighet og andre berørte har mer
kontroll over tiltaket som skal gjennomføres. Skal det foretas endringer må du tilbake til den
samme myndighet for å få vedtatt endringer eller få tillatelse til å avvike det opprinnelige
vedtaket. Det er derfor et spørsmål om hvilke grad av frihet byggherre og entreprenør skal ha i
gjennomføringen av prosjektet.
Stortinget vedtok 6. desember 2016 lovendringer i vegloven og plan- og bygningsloven som
gjør at departementet kan vedta forskrifter som gir Nye veier samme myndighet til
gjennomføring av offentlige veitiltak som Vegdirektoratet har i dag.
Tiltak vil da ikke behøve byggesaksbehandling om vilkårene i byggesaksforskriften § 4-3 er
oppfylt.
Administrasjonen vil presisere at det er noe skjønn- og tolkningsrom rundt unntaksreglene for
byggesaksbehandling. Det klare utgangspunktet er likevel at når planen er vedtatt er
kommunen ferdig å behandle saken som plan- og bygningsmyndighet i forhold tiltak som
omhandler offentlig vei og anlegg.
Det bare i tilfeller der planen skal avvikes, kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil bli
involvert. Kommunestyret som planmyndighet må derfor være komfortabel med at det som
anses som viktig er ivaretatt når planen vedtas.
Hovedgrepet for å få planen mer fleksibel for framtidige endringer, er bruk av to
arealbruksformål for vise arealet for hvor ny E39 kan etableres (ytre rammer).
I planen vises det vanlige arealbruksformålet «veg» ensfarget grå. Rundt dette formålet er det
opprettet et kombinert formål for «samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer» som
vises med grå/hvit skravur. Av bestemmelsene til planen fremkommer at veien kan flyttes og
justeres innenfor begge formålene.
Det er videre opprettet bestemmelsessoner for inn-/utslag for tunneler, bruer, kulverter og
viltoverganger i plankartet (videre i saken benevnes de bare som soner). Innenfor disse sonene

kan anleggene justeres fritt. Tunnelsonene har lengder på ca. 90 til 130 meter som gjør at man
kan plassere tunnelportalene innenfor forholdvis lange strekninger sett opp i mot størrelsen på
tiltakene.
I plankartet er det sporadisk satt høydekoter på veien som er juridisk bindende. Veihøyden kan
likevel justeres med +/- 2 meter jf. bestemmelsene.
Planen har i liten grad noe spesifikke krav utledet av hensyn som estetikk og
landskapsutforming. Nye veier har derimot utarbeidet en designveileder (Designvei) som skal
være retningsgivende for utforming av anlegg. Det er en målsetning om standardisering da det
gir mer kostnadseffektive løsninger.
4.1 Planens innhold/løsninger
For å få fullstendig oversikt vises det til innsendt planmateriale som består av plankart i ulike
vertikalnivåer, bestemmelser, planbeskrivelse, ytre miljø plan (YM-plan), støyrapport,
luftforurensningsrapport, designvei, ulike tekniske tegninger (A, B, D,F, K, O som baserer seg
på vegdirektoratets tegningshefte), ROS-analyse, fagrapport kulturminner, illustrasjoner/3D og
Nye veiers oppsummering av merknader.
Volleberg
Planen starter i nordøst med tunnelutslaget rett sør for Volleberg boligfelt som ligger i
Songdalen kommune.

Kartutsnitt 1: Volleberg.
Tunnelutslaget vil på det nærmeste komme 50 meter fra eksisterende boliger på Volleberg
(målt i fra nærmest vegformål i plankartet). Veien er ment å komme betydelig lavere i
terrenget enn boligene. Det er avsatt bestemmelsesområde for støyskjerming (#2_S) mellom
veien og boligfeltet. Arealet strekker ca. 500 meter i retning Monan på nordsiden av veien.
Innenfor området skal det iverksettes støyreduserende tiltak i form av en støyvoll.

Støyrapporten viser at det ikke er behov for noe støytiltak for å oppfylle nasjonale
retningslinjer for støy i arealplanlegging, T1442. Den planlagte støyvollen er derfor å betrakte
som et ekstra tiltak som Nye veier har iverksatt etter påtrykk fra beboerne.
Det vil være ca. 100 meter i mellom den planlagte tunnelportalen og bakenforliggende
fjellskrent som sikrer beboerne tilgang til marka østover. Den ytterste delen av tunnelen vil
være en løsemassetunnel. I anleggsfasen vil man derfor komme noe nærmere boligene. Det vil
ikke være noe anleggstrafikk gjennom Volleberg.

Illustrasjon: Viser at veien vil komme betydelig lavere enn boligfeltet. Til venstre vises med grønt den planlagte
støyvollen. Løsemassetunnelen fremkommer under fjellet hvor det vil være mulig å gå over for å komme seg ut i
marka.

I randsonen av planen er det avsatt et «midlertidig anlegg- og riggområde» som vises med
skravur over LNFR formålet (betegnelse #91). Skravuren er gjennomgående for hele
reguleringsplanen og går over flere formål i ulike deler av planen.
Alle disse midlertidige bestemmelsesområdene skal istandsettes og revegeteres innen 1 år etter
at veien er tatt i bruk iht. bestemmelsene.
Volleberg til Monan
Rambøll som har planleggingsansvaret for parsellen i Songdalen og Kristiansand kommune har
vurdert en justert/alternativ veilinje fra Volleberg og ned mot Monankrysset.
Dersom det skal det bygges etter Rambølls alternativ vil det medføre mindre forskyvninger
nordover fra der veien nå er inntegnet i plankartet. Nye veier vil ikke utelukke dette
alternativet, derfor har planen et ekstra bredt kombinerte formål på dette strekket (bredden er
ca. 70 meter på nordsiden) hvor veilinjen kan justeres fritt jf. bestemmelsene.
Det er planlagt ei lang bru over Toftelandsveien og Søgneelva på ca. 500 meter (vertikalnivå
3). Der traseen skal krysse Toftelandsveien er det tatt med brusoner som viser hvor overgangen
mellom brua og veien vil komme. Det samme gjelder på vestsiden av Søgneelva, men der går
brua lenger inn på land for å gjøre plass til et større ruterkryss med påkjøringsramper i planet
under brua (vertikalnivå 2).
I kryssplanet er det planlagt rundkjøring på hver side av ny E39 som skal koble trafikken fra
den fremtidige fylkesveien (nåværende E39) inn på den nye veien. Det er også lagt til rette for

et innfartsparkeringsanlegg (o_SPP1) i dette planet. Fra rundkjøringene er det regulert av og
påkjøringsramper opp til ny E39. Det er lagt til rette for kollektivholdeplasser og fortau på hver
side i tilknytning til avkjøringsrampene.
Etter påtrykk fra administrasjonen er det tatt med areal til fremtidig ny bru over Søgneelva fra
den sydligste rundkjøringa. Intensjonen er å sikre en mulig fremtidig atkomst til
Bringeheia/Toftelandslier som er avsatt til utbyggingsformål i regionplanen.
I følge Sweco sine beregninger vil en full utbygging av Bringeheia/Toftelandslier kunne gi en
ÅDT på opp under 20 000. Rundkjøringa vil etter de utførte beregningene ikke tåle mer enn ca.
6000 i ÅDT før det vil oppstå kødannelser på den fremtidige fylkesveien fra Tangvall.
For å løse dette problemet – på lengere sikt– er det på vertikalnivå 3 (over bakken), tatt med et
ekstra trafikkareal omtalt som 3B – rampe. Forslaget er ment som en mulig løsning når man
kommer over en ÅDT på 6000 i fra Bringeheia. Løsningen går ut på at det skal kunne bygges
en direkteført påkjøringsrampe over kryssområdet fra den fremtidige fylkesveien til ny E39.
Med påkjøringsrampe vil det være mulig å slippe betydelig mer trafikk ut på den sydligste
rundkjøringa uten at det medføre problemer med kødannelser. Løsningen har tidligere blitt vist
som et alternativ ved behandling av KDP.
Alternativet 3B-rampe er pr. i dag kun et større avsatt formål i reguleringsplanen. Det
foreligger ingen tekniske tegninger eller annet konkret materiale som viser hvordan det teknisk
skal løses.

Kartutsnitt 2: Viser vertikalnivå 2 på Monan (kryssplanet). Blå linjer viser vertikalnivå 3Brampe uten flatfyll (formål) over kryssområdet.

I tillegg til rampe alternativet er det utformet ytterligere et alternativ til kryssutforming. Det
alternative krysset vises og omtales (noe sparsomt) i planbeskrivelsen side 68. Løsningen som
tidligere er forelagt administrasjonen, går ut på at all trafikk mates gjennom én stor rundkjøring
istedenfor to mindre rundkjøringer på hver side som plankartet nå viser. Rundkjøringen vil da
bli liggende på sydsiden av ny E39.
Den alternative kryssløsningen er innenfor områdene som nå er avsatt til samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur (veg og det kombinerte formålet) – det innebærer at krysset er innenfor
planens ytre rammer og kan bygges med mindre justeringer i plankartet. Administrasjonen
forutsetter at Nye veier fremmer en mindre reguleringsendring dersom det alternative krysset
skal bygges, slik at kommunen sikres et minimum av medbestemmelsesrett i den konkrete
utformingen.
Planen medfører at 6 boliger må rives langs Toftelandsveien. På Monan vil 9 boliger måtte
rives (det vil si all bebyggelse).
Planen medfører dessuten at 6 boliger lenger syd langs Toftelandsveien blir liggende i gul
støysone til ny E39. Det må derfor iverksettes lokale støyskjermingstiltak for disse boligene
(normalt støyskjerm på eiendommene).
Administrasjonen finner grunn til å bemerke at de berørte boligene allerede er i gul støysone
fra dagens E39.
Monan til Kleppland
Veien vil komme nord for bebyggelsen på Kleppland før den går inn i fjellet som tunnel fram
til Tverråna vest for Vedderheia (Søgnetunnelen). Nord for veien mellom Monan og Kleppland
er det avsatt et større område til permanent massedeponi (ca. 32 dekar). Over tunnelportalen er
det regulert landbruksvei opp mot Stemtjønn (en mindre omlegging av en etablert vei). Det
legges opp til at Klepplandsbekken som renner ned i dette området skal legges over tunnelen.
Den etablerte klatreveggen (Tangowall) over tunnelportalen er forsøkt bevart, men vil bli mer
utsatt for luftforurensning og støy. På Kleppland er deler av atkomstveien regulert som
midlertidig anleggsvei (fra dagens E39).
På sydsiden av veien rett før tunnelinnslaget planlegges etablert støyvoll eller skjerm
(avmerket #2_S). Støyvollen er ment å beskytte én enkelt bolig på Kleppland som akkurat
kommer innenfor grenseverdiene for støy og luftforurensning om det ikke iverksettes tiltak.
Planen medfører at et lagerbygg som ligger langs dagens vei mellom Monan og Kleppland vil
måtte rives (bygget ligger innenfor område regulert til massedeponi #91_1).
Dallen og Fidjan
Nye veier er usikker på om det er behov for et tverrslag ved Fidjan sør for Hellersdalen i
forbindelse med driving av tunnelen fra Kleppland til Tverråna. Det kan derfor bli aktuelt med
et midlertidig massedeponi på Fidjan med tilhørende anleggsveier.
På Fidjan åpner planen i tillegg opp for at det kan opprettes en permanent drift/inspeksjonsvei
til tunnelen, samt et teknisk anlegg (pumpesump).
I plankartet vises arealet mellom E39 v/ Dallen og opp til Fidjan som et midlertidig anlegg og
riggområde, og bestemmelsesområde «vilkår for bruk av arealer». Det er knyttet
rekkefølgekrav om at det skal om det skal lages plan for områdene før anleggsarbeid kan
igangsettes.

Bekken gjennom området er avsatt med hensynssone naturmiljø hvor kantvegetasjon skal
bevares.
Administrasjonen har i planprosessen stilt følgende krav til Nye veier dersom Fidjan og Dallen
skal tas i bruk:
 All anleggstrafikk til og fra Fidjan skal gå rett ut på E39 (ikke via Tangvallveien).
Primært ønsker administrasjonen at det lages ei rundkjøring i tråd med KDP for
Tangvall.
 Veien opp til Fidjan skal være offentlig og overdras kommunen etter endt bruk.
 På Fidjan skal det planeres en offentlig parkeringsplass som kan benyttes av
allmennheten etter endt bruk.
 I anleggsfasen skal allmennheten kunne passere området.
 Det skal lages anleggsplan som detaljert viser midlertidig bruk av området og hvordan
det vil se ut etter endt bruk. Herunder kryssutforming på E39 og hvordan allmennheten
kommer seg gjennom området i anleggsfasen. Planen skal godkjennes av Søgne
kommune og eventuelt Statens vegvesen (krysset) før det kan igangsettes tiltak.
Tverråna/Stemmen (vest for Vedderheia) til Lohnelier
Tunnelutslaget er planlagt rett øst for vassdraget Tverråna. Etter samme prinsipp som
Kleppland og Volleberg er det avsatt tunnelsone som er ca. 100 meter langt hvor
tunnelportalen skal plasseres innenfor. På det nærmeste er det underkant av 300 meter fra
tunnelsonen til boligene på Vedderheia. Til nærmeste bolig som ligger øst for Repstadvannet er
ca. 150 meter, og til Tinntjønn skole er det i underkant av 400 meter.
Ingen boliger vil komme i gul sone (støyutsatt sone) iht. i de nasjonale retningslinjene, men
badeplassen med Stemmen vil havne i gul støysone.

Kartutsnitt 3: Viser reguleringsplanen med bru og tunnelsone. Vedderheia vises oppe til høyre.
Mellom Tverråna og Repstadveien er det avsatt et større område til midlertidig anlegg og
riggområde. Det vil derfor kunne startes tunneldrivning fra både Tverråna og Kleppland.
Fra tunnelutslaget går veien rett over Tverråna i bru. Det er avsatt brusone med en lengde på 85
meter hvor brua skal plasseres innenfor.

Videre vestover fra Tverråna stiger veien i retning Havåsen og Lohnelier industriområde.
Veien er planlagt i bru over dagens atkomst til Tag. Sonen hvor brua skal plasseres har en
lengde på ca. 90 meter.
Veien til Tag fra Lohneveien er inntegnet som midlertidig anleggsområde. Det muliggjør at
man kan komme seg inn i traseen fra dette punktet, i tillegg til Lohnelier industriområde.
Ved Tag er det inntegnet en ny landbruksvei som er omlegging av en etablert landbruksvei. I
dette området medfører planen også at én enebolig vil måtte rives.
Ingen boliger langs Lohnelier kommer i gul støysone.
Lohnelier industriområde:
For Lohnelier industriområde er hele gjeldende reguleringsplan tatt inn i den nye
reguleringsplanen med en del justeringer.
Veien går rett gjennom industriområde som medfører justeringer i tomtestrukturen og
arronderingen av formål. Reguleringsplanen medfører dessuten at deler av Mur i sør sitt bygg
helt øst i industriområde vil måtte rives. Ettersom det er et seksjonsdelt bygg lar det seg teknisk
løse.
Nye veier vil bruke de regulerte industriområdene nord for E39 som hovedbase for anlegg og
riggvirksomhet på parsellen. Det er derfor knyttet å bestemmelsesområde for anlegg- og
riggområde over hele den nordlige delen av industriområdet. Det kan også bli aktuelt å bruke
arealet til midlertidig massedeponi.
Foruten justeringer som kommer som følge av ny E39 har administrasjonen redusert omfanget
av dagens bestemmelser i industriområdet.
Den største endringen er at man fjerner plankravet på industrifeltene I-7 og I-8 i gjeldende
reguleringsplan. Det er ikke adgang til å knytte plankrav på områder i en detaljregulering. Det
betyr at man må ta stilling til arealbruken eller unnlate å ta de med. Nye veier vil bruke
arealene som riggområde, og det har derfor vært nødvendig å ha de med.
Områdene hvor plankravet fjernes er i størrelsesorden 73 mål og ligger nord for ny E39.
Atkomsten til arealene som blir liggende på nordsiden av E39 skjer etter samme prinsipp som i
dag. Forskjellen fra gjeldende plan er at veien vil gå i bru over ny E39. Det er avsatt en bru
sone med lengderetning (langs E39) på ca. 50 meter hvor brua skal plasseres innenfor.

Kartutsnitt 4: Viser veien gjennom industriområde med tomtearronderinger og sone for
plassering av bru i senter av utsnittet.
Byggegrensen mot ubebygde industritomter varierer. Målt fra formålet veg er den ca. 23 meter
for bebyggelsen på sydsiden. På nordsiden er den ca. 34 meter.
Vassdraget Dåsåna vil bli lagt i kulvert under ny E39. Det er vist i plankartet med en
kulvertsone som strekker seg på tvers av E39 med en lengde på ca. 220 meter.
Vest for Dåsåna kommer selve krysset som kobler Lohneveien, Eigestølveien og fremtidig
fylkesvei (nåværende E39) sammen med den nye veien. Kryssløsningen som foreslås er et
halvt kløverkryss, men har i likhet med Monan krysset en bru mellom rundkjøringene på syd
og nordsiden av veien.
På sydsiden er det en ekstra rundkjøring som håndterer sammenkobling mellom Lohneveien,
eksisterende E39 og en del foreslåtte utbyggingsområder i tilknytning til kryssområdet.
Med den nye løsningen vil Lohneveien kobles rett på rundkjøringa. I dag går den under E39 i
en kulvert med dårlig kurvatur.

Kartutsnitt 5: Viser kryssområdet med Lohnelier industriområde.
Den avsatte brusonen har en lengde på 100 meter. Veien vil i dette området bli liggende på
svært stor fylling som muliggjør at det kan bygges bru.
Rundt krysset er det foreslått en rekke byggeområder som er nødvendig med etablering av vei i
denne størrelsesorden. Det er avsatt kombinerte formål BAA1-3 hvor det tillates etablert
kontrollplass og døgnhvileplass. Områdene BV1-2 er bensinstasjon og eller veg serviceanlegg.
Planen medfører her at 7 eneboliger og 1 fritidsbolig vil måtte rives langs Eigestølveien.
Som på Toftelandsveien vil det måtte iverksettes lokale støyskjermingstiltak på 6 boliger langs
Eigestølveien. Boligene langs Eigestølveien er de som vil bli hardest rammet av støy i Søgne.
Beregningene viser støynivå på Lden 59-61 dB (grensen i retningslinjene før det må iverksettes
tiltak er 55).
Lohnelier industriområde til Trysfjorden øst:
Fra Lohnelier industriområde går veien videre vestover ca. 500 meter før den går inn i Linnelia
tunnelen. Rett før tunnelen medfører planen en utfylling i de nordligste deler av Linnelitjønna.
Tunnelen som vil gå gjennom Rinneheia vil bli mellom ca. 400-650 meter målt fra
tunnelsonene i kartet. Det er avsatt tunnelsoner på 100 og 130 meter på hver side. Ved utløpet
av tunnelen medfører planen at én enebolig må rives.

Kartutsnitt 6: Viser tunnelutløpet og fremtidig fylkesvei som går over tunnelen. De store
avsatte kombinerte formålene ned mot Trysfjorden er områder som vil bli fylt igjen.
Skravur/hensynsone i nord og øst er trasé for omlegging av Vestlandske hovedveg.
Veien går videre i en rett trasé ned mot Trysfjorden hvor det planlegges ei omfattende fylling
der brua skal fundamenteres mot land. Det er avsatt brusoner med lengder på 40 meter hvor
det tillates justering av overgang mellom bru og vei på begge sider av Trysfjorden.
Planen medfører at én fritidsbolig rett nord for brua vil måtte rives.
Brua vil få et spenn på ca. 500 meter og skal etableres med støyskjerm for sikre bebyggelsen
på Holmen mot støy. Uten støyskjermingen vil 10 boliger og 3 fritidsboliger komme rett over
grenseverdiene på Lden 55 dB. Med støyskjermen vil boligene komme under grenseverdiene
for støy iht. støyretningslinjene.
Trysfjorden vest til kommunegrensen i Dyredalen:
Der hvor brua fundamenteres til land (på vestsiden) av Trysfjorden medfører planen at to
fritidsboliger må rives.
På østsiden av Trysfjorden løses anleggsveien til brufundamentene innenfor arealet avsatt
kombinert veiformålet. På vestsiden av fjorden vil det ikke være mulig pga. topografien.
Derfor er det innregulert en egen anleggsvei som starter 500 meter lenger vest for brua.
Anleggsveien på vestsiden vil bli permanent.
E39 går videre innover Ospedalsmyra og Dyredalen. Veien går tvers gjennom Holbekstjønn og
et annet mindre tjern som er forutsatt fylt igjen (det er ikke registrert noen spesielle
naturverdier i tjerna).
Ved Holbekktjønn er det planlagt en kulvert til landbruk og frilufts formål (en kobling mellom
syd og nordsiden av veien). Kulverten er koblet sammen med anleggsveien til brua.
På kommunegrensa til Mandal er det inntegnet en bestemmelsessone hvor det skal etableres
viltovergang. Vestlandske hovedveg skal også krysse på E39 på denne viltovergangen.
En fritidsbolig rett nord for Holbekktjønn vil komme i gulstøysone.

Kartutsnitt 7: Nede til høyre vises den planlagte anleggsveien til brua. I Senter av planen vises
kulvertsone og de to tjerna som skal gjenfylles. Til Venstre vises viltovergangen med skravert
felt.
5. Administrasjonens vurdering
Vurderingene knytter seg hovedsakelig til ytre miljøfaktorer.
5.1 Støy og lokal luftforurensing:
Innledningsvis vil administrasjonen bemerke at støy er følsomt tema som engasjerer mange i
større utbygginger som vei. Administrasjonen har stor forståelse for at en del berørte føler en
frykt og uro for at veien vil gi redusert bo- og livskvalitet i form av støyplager.
Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442) og luftforurensing (T-1520). Støyretningslinjen fastsetter
rammer for hva slags støynivå som er akseptabelt eksempelvis ved en veiutbygging. Fokuset er
rettet mot utendørs støynivå, og teknisk forskrift regulerer innendørs støynivå.
Grenseverdiene er satt med bakgrunn i mange års erfaring både i Norge og utlandet, og
forskning. Retningslinjen blir i dag nærmest praktisert som en forskrift. På mange måter kan
man si at retningslinjen er en målbar standard/norm for når lydnivået blir så høyt at det er
nødvendig å iverksette tiltak. 10 % av befolkningen vil fortsatt kunne være sterkt plaget av støy
selv om kravene overholdes.
Retningslinjen blir konsekvent lagt til grunn i fra små til store prosjekter i planlegging.
Ettersom det per definisjon er å betrakte som en retningslinje kan kommunen avvike den.
Kommunen kan stille strengere kravere, men tvilsomt lavere krav da den må betraktes som en
minste standard. Fylkesmannen fremmer innsigelser til planer som ikke oppfyller kravene.
Administrasjonen mener retningslinjen som utgangspunkt må legges til grunn når kommunen
skal avgjøre om støy er et problem eller ikke i plansaker. Det er helt nødvendig å ha fastsatte
målbare tallverdier når man skal vurdere støy, det er et fagområde som er lite egnet for
skjønnsbasert og subjektiv tilnærming.
Nye veier med konsulenter har lagt retningslinjen til grunn i planarbeidet. De fleste støyutsatte
boligene blir løst direkte i planen i form av støyvoll som på Kleppland og skjerm på
Trysfjordbrua. De resterende (Toftelandsveien 6 stk, Eikestølveien 6 stk. og 1 fritidsbolig i
Ospedalen) vil måtte løses med lokale støyskjermingstiltak.
Foruten støy mot bebyggelse kan det nevnes at planen vil gi betydelig støy mot tilgrensende
frilufts og rekreasjonsområder. Eksempel på slike områder er rundt Lohne, Tag, Stemmen som

ligger forholdsvis tett på de mest befolkede områdene i Søgne. Stemmen badeplass vil
antagelig ikke vil være like attraktiv.
Det er ikke foreslått noen støytiltak for friluftsområder i Søgne. Anbefalte krav for «stille
områder, nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted er Lden 40 dB iht. retningslinjen.
Det er lagt grunn at ingen av områdene har en så høy verdi at det nødvendig med skjerming.
Luftforurensning vil i følge rapporten være et problem i umiddelbar nærhet til tunneler (70
meter), og 5-10 meter fra veibanen. En bolig på Kleppland var opprinnelig innenfor verdiene
for luftforurensning, men har blitt tatt ut da man mener den planlagte støyskjermen vil få ned
luftforurensingsverdiene.

Kartutsnitt: Fra Volleberg som viser at boligene er langt under grenseverdiene på Lden 55
med støyvoll etablert.
Administrasjonen vil avslutningsvis poengtere at svært mange vil få en forbedret støysituasjon
av at ny E39 bygges. Ved å flytte veien vil man flytte støykilden (trafikken) på eksisterende
E39. Det gir positivt utslag for de som er berørt av støy fra dagens E39. Det gjelder spesielt
deler av Volleberg, Lohnedalen, Try, Lunde og Tangvall.
5.2 Barriereeffekt, frilufts og nærmiljø
En vei av slik størrelsesorden vil kunne ha omfattende barriereeffekt. Det gjelder både i forhold
til dagens bruk (eksempel friluftsliv, landbruk, skogbruk, vilt osv.), men også i forhold til
utvikling – nye utbyggingsområder o.l. Arealer som blir liggende på feil side av E39 vil
utvilsomt bli mindre tilgjengelig på enkelte strekninger.
Totalt sett mener administrasjonen at kommunen kommer godt ut. Det skyldes at store deler av
veien vil komme i form av tunneler. Fra kommunedelplanen til reguleringsplanen har man
dessuten kommet med ytterligere en tunnel mellom Lohnelier industriområde til Trysfjorden
gjennom Rinneheia (omtalt som Lindelia tunnelen).
Med utgangspunkt i tur og friluftsliv er det mellom Lohnelier og Tverråna barriereeffekten
antas å være størst. Skal du inn disse områdene må det enten skje fra Tag, Lohnelier
industriområde eventuelt ved Tverråna under brua. I følge planbeskrivelsen skal det være
mulig å ferdes under brua.
Et annet eksempel er på vestsiden av Trysfjorden hvor det blir én kulvert og én viltovergang
fra Mandal.

På vestsiden av Søgneelva vil man få en barriereeffekt i retning Songdalen. Fra Monan går det
i dag turvei/sti mot Oasen skole. Med utbyggingen vil man måtte bevege seg etter den
fremtidige fylkesveien dersom man skal gå eller sykle på denne siden av elva i retning
Songdalen. Fylkesveien vil være stamveien inn til Søgne med høy ÅDT som gjør veien lite
egnet for myke trafikanter.
Administrasjonen mener det likevel ikke er stort problem da man vil kunne bevege seg på
østsiden av elva langs Toftelandsveien mot Songdalen.
5.3 Naturmiljø
Registrerte verdifulle lokaliteter:
Det er ikke foretatt noen kartlegginger eller undersøkelser i selve reguleringsplanfasen. Man
har valgt å støtte seg på materialet fra KDP.
I traseutredningene på KDP ble det gjort kartlegginger av naturtyper for store områder (hele
planområdet til KDP planprosessen). Hensynet bak disse kartleggingene og verdivurderingene
var å få et grunnlag til å velge riktig trasealternativ i den overordnende prosessen. Til sitt
formål var utredningene dekkende.
Reguleringsplanen berører flere viktige naturlokaliteter. Noen er også kategorisert som svært
viktig og er av nasjonal verdi. Hva som skal skje med disse berørte lokalitetene tok ikke KDP
konkret stilling til. Det er overlatt til reguleringsplanen å avklare. Administrasjonen bemerker
at det er besluttet at veien skal gjennom området jf. vedtatt KDP. Det først og fremst løsninger
for å få fram veien reguleringsplanen skal avklare.
I praksis vil det være vurderingene etter naturmangfoldlovens prinsipper §§8-12 som vil avgjør
hvilke løsninger som kan tillates. Av den grunn er disse vurderingene svært sentrale for
eksistensen til store deler av planen.
I planbeskrivelsen (side 121-125) fremkommer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig med
henvisning til rapportene fra KDP. Under punktet «Økosystemtilnærming og samla belastning»
fremkommer noe mer konkret informasjon, men fortsatt sparsomt ut fra verdien på
lokalitetene. Lokalitetene Ospedalen S på vestsiden og Holmen SØ på østsiden av Trysfjorden
nevnes kort.

Kartutsnitt: Områdene rundt Trysfjorden er tyngst berørt. Kartet viser veien over
miljødirektoratets prioriterte naturtyper. De som ligger nærmest Trysfjorden er A-lokaliteter
som er lokaliteter av nasjonal interesse iht. Miljødirektoratets klassifisering.

Administrasjonen er tvilende til om tematikken er tilfredsstillende utredet ut fra det som
fremkommer av planbeskrivelse og dokumenter fra KDP prosessen.
Eksempel har Ospedal lokaliteten rødelistearter som kun eksisterer på 6 andre lokaliteter i
landet (planbeskrivelsen side 123). Det fremkommer eksempelvis ikke noe nærmere vurdering
hva det konkret har å si for artens eksistensgrunnlag.
Det er vanskelig å se om det foreligger tilstrekkelig kunnskap om lokaliteten for å ta stilling
hva slags løsning som er forsvarlig eller ikke. Da særlig med tanke på hvor viktige er denne
konkrete lokaliteten er opp mot de andre 6 kjente lokalitetene i landet (prinsippet om samlet
belastning). Er hele lokaliteten like viktig for arten og naturtypen, eller er det spesielle områder
innenfor som skiller seg ut (lokal differensiering)?
Administrasjonen registrerer at det fremkommer av planbeskrivelsen at naturtypene rik
edelløvskog (Ospedalen) og gammel fattig edelløvskog (Holmen SØ) er relativt sjeldne – i
nasjonalt perspektiv – da de stort sett bare finnes i lavereliggende kyststrøk i den sørlige delen
av landet.
Vurderingene tilsier – isolert sett– at man da burde ha valgt løsninger som unngår berøring av
lokalitetene ut fra det lovverket som foreligger. Siden KDP legger opp til en kryssing av
lokalitetene er det hvordan disse krysses som vil ha betydning. Det fremkommer ingen
vurderinger rundt hvorfor man har valgt de løsningene som foreligger som er sentralt når sterke
miljøinteresser blir berørt.
Miljøinteresser av betydning har som utgangspunkt forrang opp mot andre hensyn (i dette
tilfellet behovet for ny vei), og må derfor vurderes særskilt.
Oppsummert finner administrasjonen vurderingene mangelfulle og til dels lite konkrete. Alle
registrerte naturtyper i miljødirektoratets base må vurderes konkret hver for seg. Det er ikke
tilstrekkelig med generelle/sjablongmessige vurderinger.
I den grad kunnskapsgrunnlaget er for dårlig, eksempel at det står i tidligere rapporter at det er
potensiale for funn av rødlistearter må det som utgangspunkt foretas nærmere undersøkelser.
Alternativt må det fremkomme gode forklaringer på hvorfor man mener det ikke er nødvendig
(for å unngå at føre-var-prinsippet kommer til anvendelse).
Gjennom konkrete vurderingene etter nml. §§ 8-12 vil man oppnå en vekting i forhold til
berørte naturverdier opp mot andre interesser. Mangelfulle vurderinger etter naturmangfoldloven kan i verste fall føre til at planen blir kjent ugyldig.
Vassdrag:
Planen berører flere vassdrag, herunder Søgneelva som verna vassdrag.
Administrasjonen oppfatter at det i planarbeidet har blitt rettet mye fokus på å unngå inngrep i
Søgneelva. Eksempel er det bevisst sett på bruløsninger hvor man unngår fundamentering ned i
selve elvestrengen. Det vil likevel være nødvendig å plastre (erosjonssikring) rundt
brufundamentene som delvis blir liggende i kanten av elva.
Det er en klar målsetning å bevare kantvegetasjon langs elva i forbindelse med bygging av
både bru og kryssløsning under brua.

Ytre miljøplan og ROS analysen vil være viktige redskap for videre miljøoppfølging i drift og
anleggsfasen. Eksempel det å sikre avrenning fra rigg- og anleggsområder, samt rensning av
prosessvann ved tunneldrift o.l. Det er også lagt opp til overvåkningsplaner for vannresipienter.
Vannstrengen er for Søgneelva og Tverråna vist med naturområde som medfører at det ikke
kan iverksettes inngrep i selve elva. Kantsonen er for Søgneelva foreslått bevart, men for
Tverråna er ingen bestemmelser som betyr at det kan iverksettes inngrep helt ned til
vannstrengen.
På Kleppland vil bekken bli lagt om over tunnelportalen. På Monan vil bekken gå under E39
og fungere som utløp for tunnelvann (skal renses før utslipp). På Lohnelier industriområde vil
Dåsåna bli lagt i kulvert. Det skal være mulig for anadrom fisk å passere med de løsninger som
velges. Administrasjonen forstår planen slik at det også gjelder Kleppland som har anadrom
fisk (gytebekker).
Vilt:
Området som vurderes å være mest verdifullt er vestsiden av Trysfjorden (Dyredalen). I
Dyredalen er det lagt opp til viltovergang over en dobbel kulvert.
Ellers vil det være over tunnelene vilt kan passere, eventuelt ved kulverter og under bruer
(eksempel Tag).
Størst barriereeffekt vil være mellom viltovergangen ved Dyredalen og Trysfjorden og
Lohnelier industriområde til Tverråna (begge plassene har strekninger på i underkant av 2 km).
Det legges opp til viltgjerder på hele traseen i følge planbeskrivelsen.
5.5 Landskap:
Etablering av ny vei vil gi omfattende landsvirkninger i form av store fjellskjæringer,
utfyllinger, deponiområder flere steder i planen.
Fra Volleberg vil veien gå gjennom en tosidig skjæring før den kommer til kryssområdet hvor
det vil bli en omfattende skjæring i nord. Det er nødvendig for å få plass til den nordligste
rundkjøringa.

Kartutsnitt: Viser nordligste rundkjøringa med høydekoter (1m). Det ca. 55 meters
høydeforskjell (nåværende terreng).

Med kryssområde ved Lohnelier vil det bli foretatt oppfylling som vil gi store
landskapsendringer. Terrenget skal heves så mye at det kan anlegges ei bru hvor det skal gå
trafikk under.
På østsiden av Trysfjorden vil et dalsøkk fra utgangen av tunnelen med Lindelia tunnelen bli
fylt igjen. Det er lagt opp til ei massiv fylling i forkant av brua.

Illustrasjon: Viser deler av igjenfylling av dalen til venstre. Der brua starter over Trysfjorden
vil det bli en svært stor fylling.
Administrasjonen gjør oppmerksom på at dagens krav og forventninger til teknisk standard på
vei, gjør at det er vanskelig å bygge stamveier uten at det gir betydelig landskapsvirkninger.
5.6 Kulturmiljø:
Planen berører 18 kulturminner hvorav 5 er automatisk fredet. Det er satt av ca. 10 mål rett syd
for innfartsparkeringen på Monan til forminnepark. For øvrig kan det nevnes at Vestlandske
hovedvei blir lagt om på vest og østsiden av Trysfjorden.
Det vises til kulturminnerapporten som ligger med planen.
5.7 Boliger og byggverk som må saneres som følge av plan
Det vises til gjennomgangen av strekningene. Administrasjonen har utarbeidet et kart som viser
all bebyggelse som vil måtte rives ved gjennomføring av planen (se vedlegg).
5.8 Midlertidig anleggstrafikk og anleggsområder
Det er planlagt flere angrepspunkter som muliggjør en reduksjon i byggetiden. De viktigste er
Monan, Klepland, Fidjan, Tverråna/Repstadveien, Lohnelier, Trysfjorden øst- og vestsiden,
samt Mjåvann i Mandal.
Parsellen vurderes å kunne gjennomføres på 2,5-3 år med optimal drift.
Hvor mye anleggstrafikk som tillates ut på eksisterende E39 er ikke endelig avklart. Støy, støv,
rystelser og er forutsatt avklart i bygge- og anleggsfasen med tilhørende YM-plan.
I følge planbeskrivelsen har parsellen Søgne øst – Mandal øst et masseunderskudd på 1 mill.
pam3. Parsellen Kristiansand vest – Søgne øst har er et overskudd på ca. 1 mill. pam3.

Det må påregnes at store deler av masseoverskuddet fra tunneldriving og terrengbearbeiding i
vest (Volleberg/Monan/Kleppland), vil bli transportert østover i Søgne til Lohnelier
industriområde. Mye av denne transporten vil måtte gå på eksisterende E39.

5.9 Barn- og unges interesser
Foruten de virkninger som er beskrevet ovenfor er det ikke påvist noen negative virkninger
som berører barn spesielt.
Det kan nevnes at trafikken forbi Tangvall vil bli redusert med 50 % som vil være positivt for
barn og unge.
6. Forslag til endringer av plan før utleggelse til offentlig ettersyn:
I planprosessen har det blitt rettet mye fokus på selve veiplanleggingen og forsøk på utforming
av maler/standarder til det ny opprettet selskapet Nye veier.
Det har medført at det har blitt mindre tid til å diskutere hvordan man konkret skal
materialisere det som er planlagt i form av plankart og planbestemmelser. Det er viktig at de
juridisk bindende dokumentene faktisk gjenspeiler det man har planlagt.
Prosess på utforming bidrar dessuten til å avklare forhold som man ikke har tenkt på eller tatt
konkret stilling til. Formell førstegangsinnsendelse av plan var 6. januar 2017. Det har derfor
vært begrenset med tid til prosess på innhold i kart og bestemmelser.
Administrasjonen vil foreslå en del endringer der de fleste er av en slik karakter at de ikke
endrer planens intensjon. Det er mer å få riktig presisjonsnivå og få tydeliggjort uklarheter i
planen.
Volleberg tunnelutslag:
I plankartet er det lik de andre tunnelene knyttet en bestemmelsessone som de facto medfører
at tunnelutslaget og portalen kan flyttes fritt innenfor sonen (både horisontalt og vertikalt) jf.
bestemmelsene § 5.1.2.

Kartutsnitt: Tunnelbestemmelsessonen vises med blått i kartet (påtegnet).

Administrasjonen legger til grunn at det er en feil eller misforståelse når sonen strekker seg
nordøstover mot bebyggelsen.
Tunnelportalen kan følgelig ikke plasseres så nært bebyggelsen som i plangrensen. Dette må
rettes opp i, eksempel ved at man har sonen i sørvestlig retning fra der formålet «veg» starter.
Det er en forutsetning i støyrapporten at tunnelportalen plasseres minimum med en avstand
som vist plan med arealbruksformålet veg.
Administrasjonen mener det er nødvendig at det settes maks høyde på veien i dette området.
Man kan ikke legge veien høyere enn det som er lagt til grunn i støyutredningen uten at det
gjør negativt utslag i form av mer støy. Det samme gjelder antagelig i forhold til å justere veien
vertikalt.
Oppsummert så må plassering av tunnelportalen låses i forhold til hvor nært den kan komme
bebyggelsen.
Bestemmelsesområde midlertidig anlegg- og riggområde:
Denne bestemmelsessonen benyttes i tilfeller der det vil kunne være behov for å ta i bruk
arealer i forbindelse med bygge- og anleggsgjennomføringen.
Sonen brukes for å gi hjemmel til å kunne ta i bruk et areal til midlertidig anlegg- og
riggområde, herunder grunnlag for å ekspropriere.
Både i bestemmelsene § 3.1.1 og § 5.3.1 fremkommer ordlyder om «frigivelse av arealer» til
utbygging senest 1 år etter at vegen er åpen for trafikk. Administrasjonen mener det må
fremkomme klarere i bestemmelsene at det underliggende regulerte formålet (eksempel
industri) ikke kan tas i bruk før etter at området er ferdig benyttet som anleggsområde – senest
1 år etter at veien er åpen for trafikk.
I praksis vil bestemmelsesområdet fungere som et byggeforbud innenfor sonene som er
inngripende i grunneiers råderett (spesielt industritomtene).
Slik bestemmelsen § 3.1.1 nå er utformet vil den kunne oppfattes av grunneierne som en ren
pliktbestemmelse for utbygger. Det vil si at Nye veier plikter å opphøre den midlertidige
bruken senest 1 år etter at det satt trafikk på veien – ikke at det ligger noe forbud mot å ta i
bruk arealene det de faktisk er regulert til.
Det er derfor hensiktsmessig å skrive i klartekst at det underliggende formålet ikke kan tas i
bruk før den midlertidige bruken opphører.
Kryssområde Monan:
I bestemmelsene § 3.2.10 sjette ledd fremkommer en ordlyd om valg av de to alternative
kryssløsningene skal tas i anleggsfasen.
Hele denne bestemmelsen må utgå. Som det fremkommer av planbeskrivelsen vil den
alternative kryssløsningen måtte vurderes som en mindre endring av plan. Det kan da ikke stå
at det skal besluttes i anleggsfasen.
Rekkefølgekrav bestemmelsessområder Fidjan og Dallen:
Av bestemmelsene § 5.1.7 fremkommer at det skal foreligge «godkjente planer» av midlertidig
kryssområde og deponiområde på Fidjan.

Det må fremkomme klart av bestemmelsen at det er kommunen, og eventuelt Statens vegvesen
som skal godkjenne planene før igangsetting.
Rekkefølgekrav støyskjerming:
I bestemmelsene § 6.1.2 første ledd fremkommer før det kan settes trafikk på anlegget må
«Støyskjermingstiltak langs E39, i henhold til bestemmelsene § 2.2» være ferdigstilt.
Som det fremkommer av gjennomgangen kan støytiltakene deles i to. Det er støyskjerming
langs E39 og lokale støyskjermingstiltak.
Administrasjonen foreslår at ordlyden «langs E39» utgår, da bestemmelsen § 2.2 også
omhandler lokale støyskjermingstiltak, ikke bare tiltakene langs E39.
Byggegrenser mot vei:
Av bestemmelsene § 2.1.2 fremkommer at byggegrenser i planen gjelder foran eldre
reguleringsplaner.
Bestemmelsen er meningsløs og bidrar kun til å skape forvirring da ny reguleringsplan alltid
opphever underliggende reguleringsplan. Det vil si at det er byggegrensene som er vist i denne
planen som blir gjeldende. Der det ikke er satt byggegrense gjelder veiloven.
Frisiktsoner Lohnelier industriområde:
Det mangler frisiktsoner på enkelte veier i industriområdet.
Det må tegnes opp frisiktsoner på veier som er ny opprettet, eller flyttet som følge av planen.
Tiltak i Søgneelva:
Utformingen av plankart og bestemmelser gjør at tiltak i Søgneelva ikke er tillatt jf. bruk av
formålet naturområde. I planbeskrivelsen fremkommer det derimot at det kan bli aktuelt med
tiltak.
Om det skal kunne iverksettes tiltak i elva må plankart og bestemmelser gi klar hjemmel for
det. Oppsummert må plankart og bestemmelser endres i samsvar med planbeskrivelsen eller
motsatt.
Behov for andre mindre justeringer:
Det vil være behov får gjøre andre mindre justeringer før planen kan legges ut på offentlig
ettersyn. Det gjelder justeringer som ikke rokker med planens intensjon som: skrivefeil,
nummerering, mindre presisering av innholdet i planen, men da i tråd i med det som
fremkommer av plandokumentene.
De største endringene er listet opp ovenfor.
7. Manglende utredninger:
Før planen skal sluttbehandles må det foreligge tekniske tegninger og illustrasjoner på hvordan
rampe 3 alternativet i Monankrysset i praksis skal løses. Det også ønskelig med et
kostnadsestimat.
Før planen sluttbehandles skal det gjøres nærmere vurderinger i forhold til berørt
naturmangfold jf. 5.3.
8. Konklusjon

Administrasjonen vil anbefale at forslaget legges ut på offentlig ettersyn og høring med de
endringer som er foreslått.
9. Merknader fra rådmann
Kommunalsjef Torkjell Tofte er grunneier innenfor arealet som er meldt planoppstart og er
derfor vurdert inhabil i saken.
Vedlegg
1
Plankart vertikalnivå 2-3
2
Plankart vertikalnivå 1
3
Planbestemmelser
4
Planbeskrivelse
5
Fagrapport luft
6
Fagrapport støy
7
Fagrapport kulturminner
8
YM-plan
9
ROS-analyse
10 Design vei
11 Tegningshefte
12 Oppsummering av merknader nov. 2015
13 Oppsummering av merknader mai 2016
14 Oppsummering av merknader november 2016
15 Kart over bebyggelse som må rives som følge av plan (merket som rødt i kartet)
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Forslag til detaljregulering for E39 Søgne øst- Mandal øst, uttalelse
fra kommunestyret i Songdalen.
Det vises til forslag til ovennevnte detaljregulering som nå ligger ute til offentlig ettersyn.
Planforslaget omfatter kommunene Songdalen, Søgne og Mandal.
Miljøtunnel ved Volleberg boligområde:
Den valgte traseen for ny E-39 som ligger ute til offentlig ettersyn er for Songdalen kommune og
beboerne i Volleberg boligområde svært krevende. Traseen blir liggende svært nær deler av
bebyggelsen i Volleberg og vil gi nærføringsulemper i form av støy og støv. I tillegg vil ny vei få
innvirkning på utnyttelsen av regulerte friområder og tilkomsten til utmarksområdene.
Songdalen kommune viser til at som resultat av utilstrekkelige undersøkelser fra Statens vegvesen
i arbeidet med behandling og vedtakelse av kommunedelplanen, gir dette seg nå utslag i betydelig
endrede forhold for beboerne på Volleberg. Kommunedelplanen viste trase under Volleberg
boligområde med tunnelåpning 250 meter fra boligområdet. I planen som ligger til offentlig
ettersyn er denne avstanden redusert til ca. 70 meter.
Songdalen kommune mener at planarbeidet har ikke i tilstrekkelig grad vært utarbeidet slik at det
var grunnlag for medvirkning og innspill omkring dette temaet i planprosessen. Mange av beboerne
i Volleberg og Songdalen kommune mener derfor at valgene som nå tas, er styrt av forhold som
ikke tidligere var tilstrekkelig avklart og at man ikke hadde et grunnlag for å uttale seg til / forsøke
å påvirke arbeidet med vedtakelse av kommunedelplanen.
Songdalen kommune er innforstått med at støynivået for husene vil ligge innenfor kravene anbefalt
i T-1442 «Gul sone 55 dB: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold».
Men kommunen mener at de målinger som er vist i dette tilfelle grenser opp mot det nevnte nivået
og ikke sees på som tilfredsstillende når man skal legge til grunn et høyere ambisjonsnivå med
tanke på støy, jfr. Kommunaldepartementets vedtak i tidligere kommunedelplan.
Lengen på miljøtunellen vil ha stor betydning i forhold til bruksverdien av arealet som blir liggende
oppå tunellen. Dette området er regulert til grøntareal, lekeplass – friareal, og er også samtidig
forbindelsen i syd mot utmark og friluftsområder. De nærmeste boligene i boligfeltet Volleberg vil
også få nærføringsulemper og støyulemper som de i dag ikke har. Bygging av ny E-39 må ses på
som en del av samfunnsbyggingen og Departementet har videre lagt til grunn et høyere
ambisjonsnivå mht. å redusere støy i detaljreguleringen.
Kommunestyret i Songdalen kommune ber derfor Søgne kommune om at ulempevirkningene for
Volleberg boligområde og bruksverdien av arealet (grøntareal, lekeplass – friareal) som blir
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liggende oppå tunellen kompenseres for i form av lenger miljøtunnel (200 meter). Planforslaget bør
endres for å oppnå best mulig resultat med tanke på støy- og støv forhold for disse områdene jf.
departementets uttalelse om et høyere ambisjonsnivå for støy i kommunedelplanen for E/39- E/18
Ytre ringveg, Vige – Volleberg.
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Om planen
Hensikten med planarbeidet er å detaljplanlegge ny trase for E39. I den videre
planleggingen legges til grunn 2 parseller; Søgne øst – Mandal øst og Kristiansand vest
– Søgne øst. Begge parseller er i dag ute til offentlig ettersyn og høring. DMF vil derfor
uttale seg samlet til de to parsellene.
De to parsellene vurderes til å ha et sum total positivt masseoverskudd, men parsell
Søgne Øst – Mandal øst er beregnet til å ha et masseunderskudd som vurderes å
kunne dekkes gjennom arbeidet på parsell Kristiansand vest – Søgne øst. Dersom
prosjektering her holder mål, vil det være et masseoverskudd på rundt 50 000 pam3 for
det totale prosjektet. Brukbare masser vurderes å flyttes mellom parsellene (7 – 14
km) for å benyttes i områder med masseunderskudd. Det opplyses om at de masser
som skal permanent deponeres vil være de masser som ikke er av brukbar kvalitet for
det øvrige anleggsarbeidet.
DMF har ikke faglige råd eller innsigelser til planforslaget.
Uttalelse fra DMF
Ut i fra en DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med
registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi, gamle
gruveområder eller masseuttak. Det foreslåtte trasevalget går utenom Knibe, som har
konsesjon for råstoffutvinning. Reguleringsplanen for Knipe skal delvis erstattes med
det foreslåtte planforslaget. Men det foreslås kun å erstatte de areal som er tilknyttet
adkomstvegen, og bestemmelser for deponering tilknyttet Knibe. DMF vurderer derfor
at dette kun vil ha mindre påvirkning på drift ved Knibe.
Det er ikke foreslått egne brudd eller masseuttak som skal betjene vegprosjektet, men
fokuseres på å benytte masser fra naboparsellen med masseoverskudd. Prinsippet

med kortreist stein, og bruk av masser som er generert i prosjektet mener DMF er en
svært fornuftig strategi. Det er også en forutsetning for bærekraftig forvaltning av
drivverdig byggeråstoff. Massebalanse er vurdert for de enkelte parsellene, og
foreslått at kun masser som ikke har nødvendig kvalitet for bruk deponeres. Det
største permanente deponiområdet er prosjektert til å håndtere rundt 1 mill m3.
Videre er det beskrevet at man ønsker fleksibiliteten i massedisponeringen til å kunne
ta ut masse i nær tilknytning til traseen for å løse eventuelle lokale masseunderskudd,
dersom dette er hensiktsmessig i forhold til transportert masse. DMF mener det bør
prioriteres å benytte de masser som tas ut i utbyggingsprosjektet, heller enn å sette et
nytt uttak i drift. Spesielt dersom alternativet er å deponere masser i naboparseller. Vi
minner derfor også om at åpning av nye uttak utenfor de areal som her er planlagt kan
falle inn under mineralloven, og dermed bli underlagt krav om driftskonsesjon. Dette
gjelder dersom uttaket totalt er på 10 000 m3 masser eller mer.
Ut over dette kan ikke DMF se at vi har merknader til planforslaget.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.
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Detaljregulering for E39 Søgne øst - Mandal øst, offentlig ettersyn
Vi viser til e-post fra dere av 22.2.2017, med henvisning til plandokumenter i WeTransfer.
Planforslaget omfatter samferdselsanlegg og tilstøtende arealer for ny E39 i Søgne
kommune.
Ved førstegangsbehandling i kommunen er det gitt en grundig saksfremstilling og Statens
vegvesen omtaler derfor kun områder/ forhold vi har merknader til.
Plankart viser, med unntak for Lohnelier næringsområde, ikke byggegrenser mot offentlige
veger, som reguleringsplaner normalt skal angi. Byggegrenser angis heller ikke i foreslåtte
reguleringsbestemmelser, og er ikke beskrevet i planbeskrivelsen. Manglende byggegrenser
er lite heldig med tanke på synliggjøring av konsekvenser og begrensninger for tilstøtende
arealer, og med tanke på arealforvaltning/ dispensasjonsforvaltning. Statens vegvesen har
derfor oversendt innsigelse til planforslaget for strekningen Søgne øst – Mandal øst til
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen skal samordne statlige innsigelser.
I plankartet er det til tunnelene knyttet bestemmelsesområde, #2_T, hvor det tillates en
forskyvning ved etablering av tunnelmunning innenfor det aktuelle vertikalnivå,
horisontalnivå og formål. For tunnel ved Volleberg er det ikke sammenheng mellom
bestemmelsesområdet og planbeskrivelse/ fagrapport støy. Som kommunen skriver må det
bero på en feil når sonen strekker seg nordøstover mot bebyggelsen. Det forutsettes at dette
rettes opp og at sonen markeres i sørvestlig retning, fra formål o_2SV.
I Monankrysset er kollektivholdeplasser for ekspress- og regionalbuss lagt til
påkjøringsrampe for vestgående trafikk og avkjøringsrampe for østgående trafikk. I
risikovurdering for reguleringsplan E39 Søgne øst – Mandal øst av november 2015 er
plassering av busstopp på ramper trukket frem som det enkeltmoment med størst bidrag til
risiko. Det er spesielt uheldig med busstopp i direkte tilknytning til avkjøringsrampe. Høy
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hastighet for trafikanter fra E39, kombinert med uthenting av bagasje på venstre side og
fare for påkjøring av fotgjengere tilsier at dette bør unngås. Annen og bedre plassering bør
vurderes, f.eks. i tilknytning til park & ride.
For busstopp på ramper i planen generelt, bør det settes av større areal for bedre å kunne
ivareta trafikksikkerheten.
Det er regulert inn mulig atkomstveg over Søgneelva til fv. 114 og fremtidig byggeområde
på Toftelandslier. Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader til dette, men vil påpeke
at kapasiteten til Monankrysset vil kunne få betydning for fremtidige planer for utvikling av
Toftelandslier.
For anleggsvei i bestemmelsesområde midlertidig anlegg- og riggområde på Klepland er
planbeskrivelsen noe mangelfull. Statens vegvesen forutsetter at det i planen er ment at
eksisterende undergang på dagens E39 er tenkt benyttet.
I Hellersdalen er det regulert inn en mulighet for tverrslag inn til tunnelen med atkomst via
dagens E39. Av bestemmelsene, punkt 5.1.7, fremgår det at det skal foreligge godkjent
anleggsplan for midlertidig kryssområde før igangsetting. Slik plan skal sendes til Statens
vegvesen for uttalelse/ godkjenning og siste setning i bestemmelsen bør omarbeides eller
tas ut.
Kryss mellom o_SKV og fv. 114 for veg til Tag må i planen gis en bedre utforming.
Ny E39 går tvers gjennom Lohnelier næringsområde og Statens vegvesen mener man her vil
kunne avvike fra den generelle byggegrensen i vegloven. For delfeltene på nordsiden av ny
veg er byggegrensa markert i planen. På sørsiden av vegen sammenfaller byggegrensen med
formålsgrensen. Område BI5 og BI13 ligger ca. 23 meter fra formål veg, mens BI14 ligger
betydelig nærmere ny veg. I planbeskrivelsen er det ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor
områdene er ulikt vurdert. Statens vegvesen vil sterkt anbefale at byggegrensen for BI14
økes, tilsvarende byggegrensen for BI5 og BI13.
Til område BAA1 er det fra fylkesveg regulert inn tre atkomstveger. For planlagt bruk av
området er det ikke behov for dette og antallet bør reduseres til to.
Fra kryssområdet ved Lohnelier og østover er gang-/sykkelveg (o_SGS) langs fv. 114 tegnet
inn som fortau i planen. Vi legger til grunn at dette er en gjort ved en feil og at det rettes
opp før sluttbehandling av planen.
Bestemmelsene, punkt 3.2.8, angir sideareal for gang-/ sykkelveg til minimum 1,0 meter.
Dette bør økes til 1,5 meter, jf. krav til sikkerhetsavstand.
Atkomst fra o_SKV til BAA2 bør forskyves i forhold til f_SKV og avkjørsler fra fv. 155 til
eiendommer nord i planen bør tegnes ut (kun vist med punktsymbol i forslag til plan).
Manglende frisiktsoner, som kommunen selv påpeker, må innarbeides i planen.
På møte i ekstern samarbeidsgruppe 23.3.17 var det noe usikkerhet knyttet til hva som vil
bli bygd av Nye Veier. Dette kan bl.a. gjelde tiltak i tilknytning til kryss ved Monan og
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Lohnelier. I referatet opplyses at Nye Veier vil utarbeide en oversikt over det som er planlagt
å bygge. Oversikt over dette er ikke mottatt.
For kollektivpunkter vil vi nevne at Statens vegvesen nylig (den 30.3.17) har oversendt et
høringsutkast til veileder for helhetlig knutepunktutvikling til Samferdselsdepartementet. I
dette høringsutkastet foreslås det bl.a. at «Statens vegvesen har ansvaret for planlegging,

utbygging og drift av knutepunkter på riksveg, med unntak av knutepunkter langs Nye Veier
AS sine veger. Nye Veier AS har ansvar for finansiering av planlegging, utbygging og drift av
knutepunkter langs veger i sin utbyggingsportefølje.»

Vegavdeling Vest-Agder – seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen
Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland
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E39 Søgne Øst - Mandal øst offentlig ettersyn
Forslag til detaljreguleringsplan for ny E39 Søgne øst- Mandal øst er lagt ut til offentlig
ettersyn av Søgne kommune og Mandal kommune med høringsfrist 5.april.
I forslag til detaljreguleringsplanen er det vist en korridor med bredde opp til 130 meter
hvor ny veg kan plasseres. Endelig plassering skal skje i forbindelse med byggeprosjektet.
Det er ikke vist byggegrenser på plankartet eller i bestemmelsene. Statens vegvesen vil være
formell part i arealforvaltningen etter at planen er vedtatt, og for å kunne vurdere arealsaker
i området langs ny E39 er det nødvendig at byggegrensene er fastlagt. Statens vegvesen har
forsøkt å få avklart hos KMD hva som blir gjeldende byggegrenser med valgt utforming av
reguleringsplanen uten å komme til en klar konklusjon.
Vi ser oss derfor nødt til å fremme innsigelse til planforslaget. Innsigelsen vil kunne trekkes
når byggegrensespørsmålet er avklart.

I tillegg har vi disse merknadene til planforslaget vi ønsker å få belyst:
Forslaget til detaljregulering for E39 Søgne øst- Mandal øst legger opp til fleksibilitet slik at
det skal være anledning for utførende entreprenør å kunne tilpasse løsningene. For Statens
vegvesen er det også interessant at det gis anledning til fleksibilitet når det utarbeides
detaljregulering. Men vi er usikker på om den valgte fleksibiliteten i denne planen er
innenfor kravene til en detaljregulering.
§ 50 i vegloven gir hjemmel til å ekspropriere det som trengs til bygging, drift og
vedlikehold av veg. I forskriften til § 50 er det, med noen få unntak, krav til at det skal
foreligge reguleringsplan for å vedta ekspropriasjon. Normalt vil det gå fram av
reguleringsplanen hva som er nødvendig å ekspropriere for å gjennomføre tiltaket.
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Saksbehandlingen av planen vil normalt tilfredsstille oreigningslovens krav til at der er
vurdert at tiltaket «tvillaust er meir til gagn enn skade». Når reguleringsplanen ikke tar
stilling til endelig plassering av vegen, har den heller ikke tatt stilling til hvilke areal som
trengs for å gjennomføre tiltaket. Statens vegvesen mener det ikke er grunnlag for å vedta
ekspropriasjon etter § 50 i vegloven før
-

det er avklart hvilke areal som trengs for å bygge, vedlikeholde og drifte vegen og

-

gagn-/skadevurderingen etter § 2 i oreigningsloven er foretatt.

I planbeskrivelsen drøftes behovet for byggesaksbehandling med bakgrunn i unntaket i SAK
10 for offentlige veganlegg som er detaljert avklart i reguleringsplan. For Statens vegvesen
vil det være nyttig med en grenseoppgang om hvor detaljert avklaringene i en
reguleringsplan må være for å være fritatt fra byggesaksbehandling.
I støyrapporten som følger reguleringssaken er det beregnet støy ut fra illustrert veglinje i
planforslaget. Veglinjen er ikke fastlagt i planforslaget og vi kan ikke se at det er foretatt
beregninger av støysituasjonen når veglinjen flyttes innenfor korridoren. Det er uklart om
dette kan få konsekvenser for støynivået på utsatte eiendommer. Dette som et innspill til
Fylkesmannen vurdering av støy.

Vegavdeling Vest-Agder
Med hilsen

Johan Mjaaland
Avdelingsdirektør
Egeland Inger
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Søgne kommune
Vi viser til Deres brev av 15.02.2017 (ref. 2015/2462 ‐4629/2017) vedrørende offentlig ettersyn av
detaljreguleringsplan for E39 Søgne Øst ‐ Mandal Øst.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering og merking
av luftfartshinder:
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
For øvrig har Avinor ingen merknader.

Med vennlig hilsen
Einar K. Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
einar.merli@avinor.no
Telefon 976 51 687 / 815 30 550
Dronning Eufemias gate 6
Postboks 150, 2061 Gardermoen
www.avinor.no
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REGULERINGSPLAN FOR NY E39 KRISTIANSAND VEST
(BREIMYR) – MANDAL ØST (DØLE BRU) - OFFENTLIG ETTERSYN
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt.1
Fylkeskommunen er tilfreds med at reguleringsplan for ny E39 nå er lagt ut til
offentlig ettersyn. Fylkeskommunen vil overfor Nye Veier A/S gi uttrykk for at det er
sterkt ønskelig at oppstart av veianlegget skjer så snart som mulig.
Pkt. 2
Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til det fremlagte planforslaget.
Planmaterialet bør imidlertid bearbeides på følgende punkter:





Designhåndboken for vei (Rapp 001) bør bearbeides nærmere.
Planen bør bearbeides nærmere i forhold til friluftslivet.
Det bør utarbeides en oppfølgende plan for detaljutforming og plassering av
viltkorridorer.
Det må foretas vurderinger etter vannforskriftens § 12.

For nærmere detaljer og begrunnelse vises til saksutredningen.
Pkt. 3
Det forutsettes at funksjonaliteten og rammene for kollektivløsningene slik de er vist
på veitegningene, blir ivaretatt. Det må innreguleres en ekstra bussholdeplass på
Monan. Det forutsettes videre at anlegg/tiltak for kollektivtrafikken inngår og bekostes
som en del av veianlegget.
Pkt. 4
Det bør legges opp til full belysning på hele strekningen. I motsatt fall bør
veiskulderen ikke være smalere enn 2,75 meter - i tråd med forslag til ny veinormal
N100. Det bør legges til rette for ettermontering av full belysning.
Pkt. 5
Det bør tilrettelegges for fremtidige løsninger for digital infrastruktur o.l. langs den nye
stamveien.
Pkt. 6
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Fylkeskommunen tar her ikke stilling til status eller finansering av en eventuell ny
atkomstvei til Mjåvann industriområde.
Pkt. 7
Fylkeskommunen vil anbefale at Nye Veier A/S sitt alternativ til (kort) broløsning over
Bukksteinsvannet legges til grunn.
Pkt. 8
Kommunene/tiltakshaver bes for øvrig om å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og
kommentarer som fremgår av saksutredningen.
Vedlegg







Saksfremstilling/vedtak Kristiansand og Songdalen kommune
Saksfremstilling/vedtak Søgne kommune
Saksfremstilling/vedtak Mandal kommune
Planbeskrivelse Kristiansand og Songdalen
Planbeskrivelse Søgne og Mandal
RAP-001- Design vei

Det er bare et utvalg av saksdokumentene som er vedlagt denne saken. Alle
dokumentene, herunder film av den nye veien, kan imidlertid lastes ned fra
hjemmesiden til Nye Veier A/S: http://www.nyeveier.no/e39-planer-pa-horing/
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Saksopplysninger
Det er lagt frem forslag til reguleringsplan for ny E39 på strekningen Breimyr i
Kristiansand – Døle bru i Mandal. Planen berører kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Mandal. Planen er fremmet av Nye Veier A/S, mens de
respektive kommunen er planmyndighet og vedtar reguleringsplanen. De
overordnete rammene for tiltaket er avklaret i gjeldende kommunedelplaner.
Hensikten med dette planarbeidet er å fastlegge mer detaljerte rammer for veien –
herunder avbøtende tiltak i forhold til friluftslivet, løsninger for kollektivtrafikken m.m.
Reguleringsplanen er formelt utsendt som to separate planer:



Parsellen Kristiansand vest (Breimyr) – Søgne øst (Volleberg)
Parsellen Søgne øst (Volleberg) – Mandal øst (Døle bru)

Fylkesrådmannen velger å behandle de to reguleringsplanene som en samlet sak.
Strekningen har en samlet lengde på ca. 19 km. Veien planlegges som 4-felts
motorvei med skiltet hastighet 110 km/t. Det foreslås i tillegg innregulert en ny
atkomstvei til Mjåvann industriområde.
Det legges opp til to fullverdige motorveikryss på hhv. Monan og Lohnelier. På
Breimyr og ved Mandal øst (Døle bru) planlegges midlertidige kryss der ny vei løper
sammen med eksisterende E39. En betydelig del av veien vil gå i tunnel. Den
lengste (Søgnetunnelen) vil få en total lengde på ca. 4 km. Over Trysfjorden bygges
to parallelle broer på ca. 520 meter.
De overordnete rammene for tiltaket er avklaret i gjeldende kommunedelplaner
vedtatt i hhv. Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal kommune.
Reguleringsplanforslaget avviker fra gjeldende kommunedelplaner på noen punkter:





Atkomstvei til Mjåvann næringsområde er ikke inntatt i kommunedelplanen.
Dagsonen over Rossevannsdalen i Songdalen er lenger enn vist i
kommunedelplanen.
Veien vil bli liggende nærmere boligbebyggelsen på Volleberg enn tidligere
forutsatt.
Det legges kun opp til et midlertidig kryss ved Døle bru.

Kommunedelplan for parsellen gjennom Kristiansand og Songdalen ble etter
innsigelser stadfestet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 26.02.2016. I
departementets avgjørelse het det bl.a.:
For dagsonene ved Breimyr, i Vågsbygdmarka og ved Rossevannsbekken skal det
gjennomføres støyskjermingstiltak med et noe høyere ambisjonsnivå enn forutsatt i
støyberegningene, ved at det i tillegg til støyskjermer velges best mulig plassering av
traséen i terrenget og gjennomføres terrengbearbeiding.

Reguleringsplanen vil fastlegge detaljene i prosjektet, herunder avbøtende tiltak for
natur og miljø og konkrete løsninger for kryssutforming m.m.
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Strekningen som omfattes av reguleringsplanene er vist på nedenstående kart.

Døle bru

Trysfjorden
Skisse som viser den aktuelle strekningen (Hentet fra planbeskrivelsen til Nye Veier A/S)

I Kristiansand kommune, like vest for Breimyrkrysset, er planen lagt ut til ettersyn i to
alternativer. Alternativene omhandler lengde på bro over Bukksteinsvannet.
Hele strekningen inngår i porteføljen til Nye Veier A/S.
Oppstart av reguleringsplanarbeid for delstrekningen Kristiansand vest (Breimyr) –
Søgne øst (Volleberg) ble behandlet i SAM-utvalget i møte 21.06.2016 som sak
67/16.
Oppstart av reguleringsplanarbeid for delstrekningen Søgne øst (Volleberg) – Mandal
øst (Døle bru) ble behandlet i SAM-utvalget 18.11.2015 som sak 110/15

Vurderinger
Fylkesrådmannen er tilfreds med at det nå er lagt frem reguleringsplaner for den
aktuelle strekningen. Nye Veier A/S gis honnør for på kort tid å ha fått utarbeidet et
omfattende planmateriale. Fylkesrådmannen vil også gi honnør til de respektive
kommunene som har foretatt en grundig behandling av planene innenfor en stram
tidsramme.
Etablering av den nye stamveien vil ha stor betydning når det gjelder trafikksikkerhet,
fremkommelighet og regional utvikling og fylkesrådmannen ser det som viktig at
oppstart av veianlegget skjer så raskt som mulig.
Økonomien i prosjektet er utfordrende og fylkesrådmannen har forståelse for at det
for Nye Veier A/S har vært viktig å komme frem til kostnadseffektive løsninger. Dette
hensynet er vektlagt i fylkesrådmannens vurderinger.
Forhold som har reell betydning for klimagassutslipp (trafikkmengde, veilengde m.m.)
er ikke relevant å vurdere i denne saken. Fylkesrådmannen har følgelig ingen
spesielle merknader til reguleringsplanen i forhold til utslipp av klimagasser.
Den nye stamveien får en del negative konsekvenser for landskap og friluftsliv.
Særlig gjelder dette dagsonen gjennom Vågsbygdmarka. Som følge av dårlige
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grunnforhold er dagsonen over Rossevannsdalen blitt lenger enn det som var
forutsatt. Dette har ytterligere utfordret friluftsinteressene i området.
Fylkesrådmannen mener etter en samlet vurdering at man ut fra de gitte
forutsetninger i det vesentlige har kommet frem til en fornuftig balanse mellom
avbøtende tiltak og kostnader. Planen bør imidlertid bearbeides på noen punkter.
Dette er nærmere gjennomgått i den etterfølgende saksfremstillingen.
Detaljeringsgraden i dette planforslaget er lavere enn det som ellers har vært vanlig.
Hensikten er å gi entreprenøren en viss frihet i den videre prosessen, noe som vil
kunne redusere utbyggingskostnadene. En vil også kunne unngå tidkrevende
behandling av mindre endringer i ettertid.
Fylkesrådmannen ser i utgangspunktet dette som positivt og interessant.
Det er likevel viktig at planen er så konkret at besluttende myndigheter og
høringsparter gis forutsigbarhet for at ulike interesser faktisk blir ivaretatt. Sett i
forhold til de interesser fylkeskommunen skal ivareta, mener fylkesrådmannen at det
fremlagte planforslaget stort sett balanserer hensynet til fleksibilitet og forutsigbarhet
på en tilfredsstillende måte. Planmaterialet inneholder imidlertid noen uklarheter og
flere av fylkesrådmannens merknader til planens enkeltheter skyldes nettopp dette
forholdet.
Det er viktig at kommunene på strekningen kommer frem til en felles forståelse med
Nye Veier A/S som tiltakshaver når det gjelder planens detaljeringsgrad. Dette for å
unngå at misforståelser og uklarheter i ettertid fører til forsinkelser og økte kostnader.
Monankrysset
Monankrysset er et av de viktigste kryssene langs den nye stamveien.
Fylkeskommunen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at krysset må
dimensjoneres slik at en unngår oppstuing av trafikk. Det var opprinnelig lagt opp til
et treplanskryss der trafikken østfra mot Tangvall gikk fritt på en rampe over selve
krysset. Dette er nå endret til et tradisjonelt toplanskryss. I følge Nye Veier A/S vil
dette krysset ha tilstrekkelig kapasitet i overskuelig fremtid – også ut over 2040.
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Fornminneparken

Mot Mandal

Toftelandslier
Kollektivanlegg

Mulig atkomst til
Toftelandslier

Monankrysset sett mot vest (Kilde: Planbeskrivelsen for Søgne/Mandal side 61)

Det regulerte krysset er dimensjonert for å ta høyde for påkobling av et eventuelt
fremtidig byggeområde på Toftelanslier – da med en ÅDT (årsdøgntrafikk) på inntil
ca. 6000. Toftelandslier er i regional plan for Kristiansandsregionen avsatt som
fremtidig næringsområde.
Søgne kommune har gitt uttrykk for at det bør tas høyde for en betydelig større trafikk
til dette området. Nye Veier A/S har hensyntatt dette og det er innregulert en mulig
fremtidig kryssløsning som gjør at det på sikt kan åpnes for en ÅDT på ca. 20.000 fra
Toftelandslier uten at dette fører til fremkommelighetsproblemer i krysset.
Nå sies det ikke konkret noe om hvilken arealbruk man ser for seg i Toftelandslier,
men fylkesrådmannen vil bemerke at en ÅDT på i størrelsesorden 20.000 er et
meget høyt trafikktall. Fylkesrådmannen kan ikke se at dette var intensjonen da
Toftelandslier næringsområde ble inntatt i regionplanen.
Regionplanen skal nå rulleres og en vil da ta stilling til arealbruken i regionen sett
under ett. Fylkesrådmannen vil imidlertid allerede nå signalisere at en utbygging i
dette området som genererer trafikk i et slikt omfang, ikke vurderes å være i tråd med
regional og nasjonal arealpolitikk.
Fylkesrådmannen mener at det i overskuelig fremtid bør være tilstrekkelig å legge til
grunn en ÅDT fra Toftelandslier på maksimalt 6000. Ut fra behovet for Toftelandslier
isolert sett vurderes det følgelig ikke å være behov for å tilrettelegge for et større
kryss.
Fylkesrådmannen mener imidlertid at det er fornuftig at reguleringsplanen muliggjør
en utvidelse av krysset. Dette for at man i et langsiktig perspektiv kan sikre at en
eventuell trafikkvekst på stamveien og dagens E39 mot Tangvall ikke fører til
oppstuing av trafikk i Monankrysset.
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Friluftsliv
Dagsonen gjennom Vågsbygdmarka, samt kryssingen av Rossevannsdalen i
Songdalen, berører viktige regionale friluftsområder. Utfordringen er særlig knyttet til
trafikkstøy, men veianlegget berører også landskapsbilde og eksisterende stisystem.
Tiltakshaver har i samråd med de berørte kommunene lagt opp til omfattende
støytiltak gjennom Vågsbygdmarka. Tiltakene vurderes å oppfylle departementets
forutsetning ved stadfesting av planen om at det skal legges opp til et noe høyere
ambisjonsnivå hva gjelder avbøtende støytiltak. Det er også lagt vekt på reetablering
og omlegging av stier og turveier som berøres av anlegget.
Fylkesrådmannen mener etter en samlet vurdering at det legges opp til akseptable
løsninger i forhold til allmennhetens friluftsinteresser. Planen bør likevel bearbeides
og kvalitetssikres på noen punkter:
I Kristiansand og Songdalen:








Det bør innreguleres og etableres en stiforbindelse under broen langs
vestsiden av Rossevannet – da med påkobling til eksisterende turveinett. Det
bør ikke åpnes opp for utfylling helt ned til vannet.
Rekkefølgebestemmelse vurderes som noe uklare når det gjelder reetablering
og opparbeiding av stier utenfor planområdet.
Det legges opp til et stort massedeponi nord for Rossevann (Massedeponi K).
Selv om det stilles krav om at deponiet skal jordkles og revegeteres, bør det
ikke åpnes for dette i Rossevannsmarka. Belastningen av andre anlegg er
allerede stor og gjenværende deler av friluftsområdet bør holdes uberørt.
Grøntområdet G3 skal tilbakeføres til reguleringsformål i Mjåvann 3. Det er
uklart om dette innebærer at reguleringsformål da går tilbake til industri, noe
som i så fall vil bryte turveiforbindelsen. Turveiformålet bør videreføres slik at
man får en sammenhengende turveiforbindelse.
Atkomst fra parkeringsplassen o_SPA1 ved Grautheller og ut i løypenettet er
viktig, men er ikke tegnet inn i plankartet. Ut fra planbeskrivelsen ser det ut til
at den likevel skal opparbeides. Det samme gjelder ny løype rundt Fiskåvann.
Dette bør presiseres nærmere.

I Søgne:


Hellersdalen er inngangsporten til et lokalt og regionalt svært viktig
friluftslivsområde. I planforslaget legges det opp til et mulig tunnel-tverrslag og
midlertidig massedeponi med tilhørende anleggsvei. Søgne kommune ønsker
at det åpnes for at anleggsveien i etterkant blir offentlig med en
parkeringsplass ca. 700 meter inn i friluftsområdet. Konsekvensen blir at
dagens private vei, som primært benyttes av turgåere og syklende, blir en
adkomstvei for biler til parkering lenger inn. Dette vil kunne redusere kvaliteten
på den mest sentrumsnære og mest brukte delen av området. Tverrslag og
massedeponi med tilhørende behov for anleggsveier bør om mulig unngås i
Hellersdalen. Dersom det likevel åpnes for dette, bør turområdet fra dagens
E39 og innover mot Hellersdalen i størst mulig grad holdes bilfritt når
anleggsarbeidet er ferdig.
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Kollektivtrafikk
Fylkeskommunens innspill hva gjelder kollektivtrafikk er gjennomgående fulgt godt
opp i planarbeidet.
I tilknytning til Monankrysset må det imidlertid innreguleres en bussholdeplass langs
dagens E39 i retning Tangvall.
På reguleringsplankartet er løsningene for kollektivtrafikken kun skissert uten at disse
er juridisk bindende. Veitegningene, som ikke er juridisk bindende, viser imidlertid
detaljerte løsninger for bussholdeplasser, gangforbindelse mellom holdeplasser m.m.
Det er ikke avgjørende at tegningene følges eksakt, men prinsippene og
dimensjoneringen slik de er vist på veitegningene må følges opp ved gjennomføring
av tiltaket.
Fylkesrådmannen forutsetter at de viste løsningene faktisk inngår i og bekostes som
en del av veianlegget.
Veibelysning
I følge gjeldende veinormal (Håndbok N100) skal nye motorveier utstyres med full
belysning. Nye Veier A/S vurderer å fravike dette ved at det kun legges opp til
belysning av kryss og tunneler. Øvrig belysning vurderes avhengig av trafikkmengde.
Ved å sløyfe veilys kan det oppnås en økonomisk besparelse på ca. kr. 1 -1,5 mill.
pr. km i investeringskostnader og ca. kr. 100.000 pr. km i årlig drift.
Veinormalene (Håndbok N100) er nå under revisjon. I høringsforslaget foreslås det å
redusere kravet til belysning langs motorvei til kun å gjelde veier med ÅDT over
20.000. Det vil i dette tilfellet si at det ikke vil bli krav om belysning vest for
Monankrysset. Fylkeskommunen avga i brev av 16.02.2017 uttalelse til forslag til
reviderte veinormaler. Det ble da på generelt grunnlag gitt uttrykk for at belysning av
stamveinettet er positivt for de veifarende. Det ble tatt forbehold om å knytte
nærmere kommentarer til dette forholdet ved behandling av kommende
reguleringsplaner for E39.
Fylkesrådmannen har i utgangspunktet ikke grunnlag for kategorisk å hevde at
redusert belysning går ut over trafikksikkerheten. Fylkesrådmannen har også i noe
grad forståelse for Nye Veiers økonomiske argumenter for å gå inn for redusert
belysning. Fylkesrådmannen mener imidlertid etter en samlet vurdering at den nye
stamveien bør utstyres med full belysning:





Det vil uansett bli mange tunneler slik at den reelle økonomiske besparelsen blir
relativt liten.
Mange tunneler innebærer samtidig at det blir relativt korte intervaller mellom
lyse og mørke strekninger. Dette kan være utfordrende for enkelte.
Ny belysningsteknologi (LED o.l.) kan redusere driftskostnadene.
Full belysning vil være en åpenbar fordel for fremkommeligheten ved værforhold
som medfører nedsatt sikt.
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Bilistene – særlig eldre bilførere - opplever en større grad av komfort og trygghet
ved full belysning.

I forslag til revidert veinormal er bredde på veiskulder langs motorvei generelt satt til
2,75 meter. Det vil si at ved nødstopp kan kjøretøy hensettes utenfor selve
kjørebanen. Nye Veier A/S legger imidlertid opp til en skulderbredde fra Monan og
vestover på 2,0 meter – altså noe smalere enn det som den nye veinormalen legger
opp til.
Fylkesrådmannen mener at dersom det i det hele tatt skal legges opp til redusert
belysning langs veien, bør bredden på veiskulder ikke være smalere enn 2,75 meter.
Det bør også tilrettelegges for å ettermontere belysning langs hele strekningen.
Fremtidig digital infrastruktur
Fylkesrådmannen mener at det bør tilrettelegges for at det i fremtiden kan trekkes
kabler knyttet til digital infrastruktur o.l. langs hele den nye stamveien. Dette forholdet
kan også berøre nasjonale samferdselsinteresser og Nye Veier A/S bes om å drøfte
dette med sentrale samferdselsmyndigheter.
Estetikk og landskap (RAP 001- Design VEI)
Det er utarbeidet en egen formingshåndbok (RAP 001- Design VEI). Håndboken
inneholder juridisk bindende føringer samt intensjoner for landskapspleie og estetikk.
Fylkesrådmannen ser det som positivt at det er utarbeidet en egen formingshåndbok.
Håndboken inneholder dessuten en rekke gode føringer og intensjoner for utforming
av veianlegget. Fylkesrådmannen vil imidlertid bemerke følgende.




Flere av formuleringene i håndboken er noe generelle og preget av
intensjoner som det ikke uten videre er gitt at blir hensyntatt ved utbyggingen.
Intensjonene bør gjøres mer forpliktende. Det bør i anbudsmaterialet også om
mulig legges inn incitamenter for å stimulere til at intensjonene faktisk blir
oppfylt.
Forholdet mellom håndboken og reguleringsbestemmelsene bør
kvalitetssikres.

Håndboken er tenkt benyttet som en standard for veier som bygges i regi av Nye
Veier A/S. Det bør derfor vurderes å gjennomføre en egen prosess for utforming og
innhold i Håndboken. Fylkeskommunen deltar gjerne i et videre samarbeid om dette.
Vilt
Ny E39 vil bli en barriere for vilt som normalt vil bevege seg mellom områder nord og
sør for veien. Dette vil først og fremst være problematisk for større vilt med store
leveområder. I planbeskrivelsen pekes det på at viktige hjortevilttrekk ved Tag,
Dyrdalen og Lindelia, vil bli søkt ivaretatt. Viltoverganger/underganger er ofte dyre å
bygge og effekten avhenger av at de blir bygget på riktig måte både med tanke på
lengde, bredde, støyskjerming, vegetasjonsdekning samt plassering og arrondering
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mot omkringliggende terreng og eksisterende trekkrute. I planforslaget henvises det
til kravene i RAP-001DesignVEI. Sett i forhold til Vegvesenets håndbøker, fremstår
disse kravene som lite konkrete og man risikerer at en utbygger uten kompetanse
velger uheldige løsninger. For å få viltovergangene til å fungere, bør det derfor stilles
nærmere krav til utforming, plassering og funksjon. Det bør i den forbindelse stilles
krav om at kommunen eller andre med tilstrekkelig kompetanse skal godkjenne
detaljplan for utforming av viltpassasjer ved Tag og Dyrdalen.
Vannforvaltning
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 er nevnt i
planbeskrivelsen og skal følges opp. Det er gjort ulike utredninger i forhold til vann,
men vi kan ikke se at det foretatt vurderinger etter vannforskriftens § 12. § 12 skal
vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet, nye inngrep i en
vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås, eller når tilstanden
forringes. Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en veileder som kan lastes
ned på: http://www.vannportalen.no/aktuelt1/nyheter/2015/jan-mar/veileder-tilvannforskriften--121/
Fysiske tiltak i vann og vassdrag
Inngrepene i vassdrag er totalt sett så store at de må vurderes av NVE, jf.
vannressurslovens § 8. Dette forholdet er følgelig ikke nærmere vurdert.
Kulturminnevern
Parsellen gjennom Kristiansand og Songdalen kommune gir ikke grunnlag for
merknader i forhold til kulturminneloven.
Parsellen gjennom Søgne og Mandal kommer i konflikt med til sammen 13
automatisk fredete kulturminner. Fylkeskonservatoren vil anbefale at det gis
dispensasjon fra kulturminneloven hva gjelder samtlige av disse fornminnene.
Søknad om dispensasjon er sendt Riksantikvaren i brev av 17.02.2017. Selv om
Fylkeskonservatoren for sin del vil anbefale at det gis dispensasjon, kan planen ikke
vedtas før Riksantikvaren måtte ha godkjent søknaden.
Fylkeskonservatoren har ingen spesielle merknader til reguleringsplanen hva gjelder
nyere tids kulturmiljø.
Alternativ løsning ved Bukksteinsvannet (Kristiansand)
Ved Breimyr krysser den nye veien Bukksteinsvannet. Planlagt atkomstvei til
Mjåvann industriområde ligger på en bro parallelt med ny E39.
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Mjåvann industriområde
Ny E39 retning Søgne.
Planlagt ny vei til Mjåvann
industriområde.
Illustrasjonen viser fylling ved
Bukksteinsvannet slik det er
foreslått av Nye Veier A/S.
Kristiansand kommunes
alternative forslag går ut på å ta
bort fyllingen på vestsiden av
vannet.
Nytt kryss på Breimyr
Veiløsning ved Bukksteinsvannet (Nye Veier A/S/Rambøll)

Forslaget til Nye Veier A/S går ut på å fylle en del ut i vannet og etablere en bro med
lengde ca. 120 meter. Dette forslaget støttes av Songdalen kommune. Kristiansand
kommune vedtok ved 1. gangs behandling for sin del å høre en alternativ løsning
uten permanent utfylling i vannet og bro med på ca. 170 meter. I følge Kristiansand
kommune sin saksfremstilling medfører det alternative forslaget med lang bro en
økning i totalkostnadene på ca. kr. 50 mill. som fordeler seg med ca. 2/3 på ny E39
og 1/3 på den planlagte atkomstveien til Mjåvann industriområde.
Det alternative forslaget gir en bedre løsning i forhold til landskaps- og
friluftsinteressene i området. Løsningen kan også være fordelaktig for viltet.
Fylkesrådmannen ser de miljømessige fordelene med lang bro, men kan likevel ikke
se at den betydelige merkostnaden oppveier miljøgevinsten. Kryssing av
Bukksteinsvannet medfører uansett et betydelig inngrep selv om en velger den
lengste broen. Fylkesrådmannen legger i sin vurdering også vekt på at en løsning
med lang bro innebærer en betydelig kostnadsøkning for en eventuell ny vei til
Mjåvann.
Dersom det velges kort bro, bør det tilrettelegges for gangferdsel under broen,
samtidig som det bør legges vekt på revegetering og god landskapspleie. Det bør om
mulig gjøres tiltak som kan lette ferdselen for vilt.

Økonomiske konsekvenser
Planarbeidet gir i seg selv ingen utgifter for fylkeskommunen. Ny E39 finansieres ved
en kombinasjon av bompenger og statlige midler og bygging av veien vil heller ikke
medføre direkte utgifter for fylkeskommunen. Etablering av ny stamvei kan imidlertid
føre til omklassifisering av nåværende E39, noe som kan påføre fylkeskommunen
utgifter i fremtiden. Dette er imidlertid forhold en må komme tilbake til som egen sak.
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Songdalen kommune har tidligere anmodet om fylkeskommunalt bidrag til
planlegging av den nye atkomstveien til Mjåvann. Dette ble avslått av
fylkeskommunen i brev av 4.11.2016. I den grad det på et senere tidspunkt måtte bli
søkt om fylkeskommunalt bidrag til bygging av veien – herunder spørsmål om veien
bør ha status som fylkesvei - vil dette bli vurdert uavhengig av denne saken.
Det legges til grunn at tiltak knyttet til kollektivtrafikken bekostes som en del av
veianlegget.

Konklusjon
Fylkesrådmannen er tilfreds med at det nå er fremlagt detaljplan for ny 4-felts vei på
strekningen Breimyr – Døle bro. Ny vei på denne strekningen vil ha stor betydning for
regional utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Den nye stamveien får
imidlertid en del negative konsekvenser for landskap og friluftsliv. Særlig gjelder
dette dagsonen gjennom Vågsbygdmarka. Fylkesrådmannen mener imidlertid etter
en samlet vurdering at man, ut fra de gitte forutsetninger, har kommet frem til en
fornuftig balanse mellom avbøtende tiltak og kostnader. Planen bør imidlertid
bearbeides og presiseres på enkelte punkter.

Kristiansand, 10. mars 2017
Kenneth Andresen
regionalsjef
Diderik Cappelen
fung. seksjonsleder
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Høringsuttalelse - Detaljregulering for E39 Søgne øst - Mandal øst - Søgne og
Mandal kommuner - Vest-Agder fylke
Vi viser til høringsbrev av 15.2.2017 vedrørende offentlig ettersyn av detaljregulering for
E39 Søgne øst – Mandal øst.
Kystverket Sørøst minner om at etablering av broer over elver og innsjøer som er farbare
med fartøy fra sjøen krever tillatelse fra Kystverket, jf. Forskrift om tiltak som krever
tillatelse fra Kystverket § 1.
Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Vedrørende detaljregulering for E39 Søgne øst – Mandal øst – offentlig ettersyn.
Norsk Maritimt Museum (NMM) mottok planen til offentlig ettersyn fra Sweco Norge AS på vegne av Nye Veier den
15.02.2017. Vi beklager sent svar.
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, og rapport fra undervannsarkeologisk registrering i Trysfjorden, datert
1.4.2016, hvor det ble påvist et vernet kulturminne (ID 219009). Planavgrensningen er innskrenket i forhold til varsel
om oppstart, og berører ikke lenger det vernede kulturminnet.
NMM har ingen anmerkninger til planen.
Med vennlig hilsen

Christian Rodum

Arkeolog/saksbehandler
Norsk Folkemuseum
Avdeling Norsk Maritimt Museum
Seksjon for arkeologi
Postboks 720
N-0214 Oslo
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Fylkesmannen forutsetter at planen strammes noe opp etter modell av skisse til
alternative plankart og bestemmelser som vi har fått oversendt 19.4.2017.
Gjennomføring av planen med ny vei vil medføre store naturinngrep og betydelige
negative virkninger for landskap, vassdragsmiljø, naturtyper og biologisk mangfold. Det
er svært viktig at skadevirkningene av veien blir minst mulig for disse interessene.
Fylkesmannen vil gi følgende faglige råd:
1. Langs vann og vassdrag sikres en økologisk funksjonell kantsone med
vegetasjon. Kantsona skal være minst 5 meter brei og sikres i planen med
hensynsoner og bestemmelser.
2. Legge inn bestemmelse om at alle kulverter anlegges for optimale forhold for
fisk og andre organismer.
3. Fylling og andre tiltak i viktige naturtyper ved Trysfjorden bør begrenses
ytterligere, og hensynssone for natumiljø anbefales å omfatte eksisterende
vegetasjon langs Trysfjorden i tillegg til dokumenterte polygoner med viktige
naturtyper. Bestemmelser til hensynssonene bør sikre mimimering av fysiske
inngrep i sonene, her under felling av trær. Midlertidig anleggsområde innenfor
hensynssonene er ikke forenelig med ivaretakelse av naturverdiene.
4. Undergang ved Holbekstjønn bør anlegges slik at den kan fungere som
faunapassasje/viltundergang. Viltovergang lenger vest optimaliseres med tanke
på vilt.
5. Det er behov for strengere bestemmelser om forurensing av Lohnetjønn for å
hindre ulovlig forurensing og forringelse av verneverdiene i Lohnetjønn
naturreservat, jf. vernebestemmelsene.
Oppfølging av Ytre miljøplan blir viktig ved gjennomføring av planen. Vi ber om at det
holdes god kontakt med Fylkesmann om fagområdene natur, vann og forurensing i
anleggsfasen. Det er også viktig med god kontakt med kommunene i videre arbeid med
planen og ved gjennomføring av denne.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Org.nr NO974 762 994
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Vi viser til brev fra Søgne kommune av 13.2.2017 og fra Mandal kommune av 25.1.2017 om
offentlig ettersyn av reguleringsplan for ny E39 Søgne Øst - Mandal Øst. Vi viser også til møte
4.4.2017 med de berørte kommunene, Nye Veier AS og Fylkesmannen.
Bakgrunn:
Nye veier AS har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny E39 Søgne Øst - Mandal
Øst. Planområdet strekker seg fra kommunegrensa mellom Søgne og Songdalen ved
Volleberg til Døle bru litt inn i Mandal kommune.
Planen er en del av et større prosjekt, og det legges samtidig fram tilsvarende plan for
strekningen videre øst for denne kalt E39 Kristiansand vest - Søgne øst. Nye Veier AS har
signalisert at det kan bli et samlet prosjekt vestover til Mandalselva. For strekningen Døle bru
– Mandalselva er det ikke utarbeidet reguleringsplan, men strekningen inngår i
kommunedelplan for Døle bru – Livoll. Denne aktuelle strekningen samsvarer med
kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, bortsett fra at reguleringsplanen avsluttes
noen hundre meter lenger øst enn kommunedelplanen.
Reguleringsplanen er i hovedsak i samsvar med kommunedelplanen, men veilinja er noe
justert, i hovesak ved Volleberg og ved Lindelia. Fylkesmannen har vært orientert om dette og
har ikke hatt innvendinger til endringene.
Den vedtatte veilinja i kommunedelplanen er i samsvar med Fylkesmannens anbefaling i
saken. Vi understreket imidlertid følgende i vårt høringsbrev av 27.3.2015:
"Vi ser det som svært viktig at en ved videre planlegging prøve å minimere skadene på
verdifull natur. Ved videre planlegging av trasèen som krysser fjorden må man etter vårt syn
detaljplanlegge en utforming av kryssingen som reduserer skaden til et minimum. Konkret
kan dette gå på utforming av en bru og vei som ødelegger minst mulig av de dokumenterte
kvalitetene i skogen her, og å søke en gunstig linjeføring og plassering av brukar med tanke
på disse verdiene. Det er også viktig at en planlegger utførelsen av anlegget slik at det blir
minst mulig skader i anleggsfasen".
Planen er utredet på kommunedelplannivå, men det er gjort noen supplerende utredninger til
reguleringsplanen.
Vurdering:
Generelt:
Ny vei med en slik standard som nå er planlagt vil medføre store naturinngrep og
betydeligevirkninger for landskap, vassdragsmiljø, naturtyper og biologisk mangfold. Det er
svært viktig at skadevirkningene av veien blir minst mulig for disse interessene.
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Det er på den annen side en rekke positive samfunnsvirkninger som taler for bygging av ny
vei. Som det går fram av vårt innspill til noen av kommunedelplanene for strekninga, mener vi
det er behov for ny vei på denne strekningen for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.
Vi mener spesielt ulykkessituasjonen taler for bygging av ny vei.
Det er en omfattende plan og det er gjort mye god planlegging. Vi mener likevel at noen
formuleringer er for generelle og ikke sikrer at aktuelle interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.
Noen forhold må derfor sikres bedre i bestemmelsene. Også utforming av planen og den
fleksibiliteten som er lagt inn gjør at planen ikke i tilstrekkelig grad fastlegger hvor og hvordan
veien skal anlegges. Som det går fram under ser vi muligheter for at dette kan løses.
Planbeskrivelsen er omfattende og beskriver mer detaljert hvordan planen skal gjennomføres.
Det er også tegningshefte som viser mer detaljert hvordan veianlegget skal utformes. Vi
forutsetter at dette vil legges til grunn ved gjennomføring av planen.
Planprosessen.
Vi mener det har vært en god planprosess. Det har vært informasjon til, og medvirkning fra,
berørte kommuner og flere aktuelle interessegrupper og organisasjoner, også
interessegrupper for barn og unge. Det har vært samarbeidsgrupper som også Fylkesmannen
har vært med i.
Løsninger i planen.
Løsningene i planen er i stor grad i samsvar med kommunedelplanen for strekningen, med
noen avvik i valg av trasè. Selv om det fører til noen ulemper, mener vi dette, utfra de
momenter som er lagt fram, er akseptable løsninger. Tunnel ved Lindeli mener vi er postivt for
natur- og friluftslivsinteresser. Veien vil kunne løse dagens fremkommelighets-problemer på
denne strekningen, og øke sikkerheten for trafikantene. Den vil være en viktig delstrekning på
veien mellom Kristiansand og Ålgård.
I forslag til planbestemmelser er det listet opp andre dokumenter som gjøres juridisk bindende.
Disse er i utgangspunktet RAP-001_DesignVEI 06.01.17, støyutredning og rapport om
luftkvalitet.
Planen som er lagt på høring har store arealer med formål o_SKF, ”Veg kombinert med annen
veggrunn –tekniske anlegg/grøntareal”. Dette omfatter vegformål, tekniske installasjoner,
skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer,
viltoverganger, kulverter, stabiliserende tiltak, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøyningsog sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging og drift av veganlegget.
Det er også en fellesbestemmelse for samferdselsanlegg og teknisk infrastrukturbestemmelse
3.2.1 som sier at ”Veglinja tillates justert vertikalt og horisontalt mellom formålene”.
Valg av kombinertformål begrunnes med behov for fleksibilitet ved anlegging av veien. Dette
er en detaljregulering, og vi mener at fleksibiliteten med valgte kombinertformål gir for liten
forutsigbarhet mht. resultatet ved realisering av planen. Planen angir ikke med sikkerhet hvor
veilinja skal legges, som innebærer usikkerhet mht. om og hvordan ulike interesser som blir
berørt av veifremføringen blir ivaretatt.. Kommunene har også påpekt dette, og at det da
særlig i noen områder vil føre til uakseptable virkninger av planen, dersom denne fleksiblilitetet
skulle bli utnyttet.
19.4.2017 mottok Fylkesmannen eksempler på alternative plankart fra Nye Veier AS for
delstrekninger i planen, der dette er løst på en annen måte, etter mønster fra planen
Kristiansand vest – Søgne øst. Her er det kombinerte formålet erstattet med formålet «annen
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veigrunn». Det er også lagt inn noe, men vesentlig mindre fleksibilitet for veiformålet, og med
bestemmelser om at endringer bare kan skje ved spesielle grunner.
Vi anser det mottatte eksempelet for å være tilfredsstillende forutsigbart mht. valg av formål,
og forutsetter at utforminga av plankart og bestemmelser som foreslås for vedtak følger dette
mønsteret.
Byggegrenser.
Planen har ikke lagt inn byggegrenser. Dette gjelder også planen videre mot øst. Statens
vegvesen har reist innsigelse til planen på grunn av manglende byggegrenser. Det pågår en
prosess for å få en avklaring av spørsmålet om byggegrenser. Vi går derfor ikke nærmere inn
på dette her, men vil forholde oss til resultatet av denne prosessen. Omtalte eksempler på
alternative plankart og bestemmelser er imidlertid en del av løsningen for å imøtekomme
innvendingen angående byggegrenser.
Kommentarer til punkter i vedtak ved utlegging til offentlig ettersyn.
Kommunen har ved utlegging til offentlig ettersyn en del forhold de vil ha utredet nærmere før
annengangs behandling av planen. Vi støtter kommunens vurderinger, og har følgende
merknader. Ekstra støyskjerming ved Tverråna kan bety en del for nærmiljø og friluftsliv der.
Senking av veien gjennom Lohneskogen innebærer, dersom den blir større enn den
fleksibliliteten som går fram av planbestemmelsene, en planendring som krever høring. Vi har
i utgangspunktet ikke noe imot dette, og ser at det kan være positivt for støy i naturområdene
der.
Naturområdene ved Trysfjorden har nasjonale verdier, og vi vektlegger sterkt at det må søkes
løsninger som minimerer påvirkninga og skadene på de viktige naturtypeområdene, også i
anleggsfasen.. Dåsåna er den viktigste sjøørretførende bekken i planområdet, og kulvert som
planlegges etablert ved kryssing av Dåsåna må gi best mulig forhold for fisk og annet
naturmangfold. Det bør vurderes belysning i kulverten for å sikre kulvertstrekket sin funksjon
som gyteområde.
Kollektivtransport.
Planen legger til rette for kollektivtransport ved busstopp i forbindelse ved kryssene. Vi ser
dette som positivt, og det svært viktig at dette blir tilrettelagt på best mulig måte. Vi har ikke
spesiell kompetanse til vurdere detaljene angående de løsningene som er valgt. Vi vil derfor
her vise til uttalelsen fra Vest-Agder Fylkeskommune. Ved videre detaljplanlegging og
gjennomføring bør en samarbeide med Fylkeskommunen og Agder kollektivtransport.
Landskap.
Etablering av ny vei vil gi omfattende negative landskapsvirkninger i form av store
fjellskjæringer, fyllinger bruer og deponiområder flere steder.. Utforming av veianlegget er
knyttet opp mot egen designveileder RAP-001_DesignVEI 06.01.17.
Vi mener denne har gode intensjoner/prinsipper og gode løsninger. Det er likevel en del
formuleringer som "i størst mulig grad" og "mest mulig". Det kan være ulike oppfatninger av
hva som er mest mulig, som innebærer at resultatet er begrenset forutsigbart. I en del tilfeller
vil det heller ikke være mulig å dekke alle tilfeller i et generelt dokument
Maksimal helling på fylling etter DesignVEI er satt til 1:1,5. En skåningsvinkel på 1:1,5 er
meget bratt, både visuelt og det kan være fare for utglidning/ras av jord. Det vil være vanskelig
å etablere vegetasjon når terrenget er så bratt, særlig når det velges en naturlig revegetering.
Etableringsfasen er særlig kritisk og det bør settes krav til tidspunkt. Tidlig vår og sen sommer
gir best etableringsvilkår. Videre bør det settes krav til tykkelse på jorden, 20 cm.
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Det er skrevet lite om overgang bru-terreng i DesignVEI. Det bør gis noen føringer for
overgang bru-terreng i Design Vei. Hvor vellykket bruen blir visuelt er ofte avhengig av
hvordan brua møter terreng. Større fyllinger bør unngås, både av hensyn til natur og
landskapet. Det er selvsagt viktig at den store brua over Trysfjorden får et godt estetisk
yttrykk.
Vi kan akseptere DesignVEI, men anbefaler overnstående justeringer og tillegg, og mener at
den juridiske bindingen i bestemmelsene må knyttes til en datofesta utgave.
Nærmiljø og friluftsliv.
For nærmiljø har planen både positive og negative virkninger. Eksisterende vei får mindre
trafikk og det er forholdsvis få boliger og andre støyfølsomme og støvfølsomme elementer
langs den nye veien. Med de skjermingstiltak som er planlagt, mener vi virkningene for
nærmiljø er akseptable.
Planforslaget har klart negativ innvirkning på viktige friluftsområder og på barn og unges
interesser i disse områdene. Veien går imidlertid i tunnel i de mest brukte områdene. Det er
likevel områder som er klart negativt berørt. I anleggsfasen vil område Fidan og Dallen bli
sterkt berørt. Dette er svært viktig område for adkomst til friluftsområdene innenfor. Det er
bestemmelser om egen plan om midlertidig kryssområde og deponiområde. Det er viktig at
adkomsten til friluftsområdene innenfor blir ivaretatt både i anleggsfasen og ved ferdig anlegg.
Som kommunen påpeker må det gå fram hvem som skal godkjenne en slik plan.
Det er friluftslivsinteresser i område ved kryssing av Tverråna. Det kan være positivt med
ekstra støyskjerming her.
Naturmiljø.
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, altså ved vurdering av planen. Det er gjennomført flere undersøkelser for å
avdekke viktig naturmangfold innenfor planområdet. Gjennomgående holder disse
undersøkelsene god kvalitet når det gjelder beskrivelse og kvalitet på registrerte
naturtypelokaliteter. Valg av trasé har også tidligere vært drøftet i forhold til viktige naturtyper.
Uansett valg av trasé for stekningen mellom Kristiansand og Mandal øst vil flere viktige
naturtyper bli berørt.
Ytre Miljø-plan vil være viktig for å ivareta natur og miljøverdier i både anleggs og driftsfasen
av veien. Ytre Miljøplan vil imidlertid ikke knyttes juridisk til reguleringsplanen. DesignVEI
rapporten og planbestemmelsene vil derfor være viktige i reguleringsfasen. Bestemmelser
knyttet til bruken av hensynssone H560 bidrar til å sikre verdier og minimere inngrepene i flere
lokaliteter. DesignVEI inneholder også viktige føringer for hvordan anlegget skal utføres og
utformes for i størst mulig grad ivareta miljøverdier.
Vi minner om at det også må søkes til Fylkesmannen om utslippstillatelse etter
forurensingsloven for både anleggsfasen og driftsfasen for veianlegget.
Vann og vassdrag.
Vi mener at kunnskapsgrunnlaget for vannmiljø er noe mangelfullt, og vannmiljø ikke er sikret
tilfredsstillende i plankart og bestemmelser. Etter både vannressursloven og vannforskriften er
det uheldig med fyllinger i vann og vassdrag. Viser her også til brev av 5.4.2017 fra
NVE.Forholdene for, og forventa konsekvenser for, fisk burde vært bedre utredet. Vi minner
om at vannforskriften § 12 må vurderes ved planlegging av tiltak som kan medføre at
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miljømålene for en vannforekomst ikke kan nås eller at tilstanden forringes. Kommunen må
vurderes konkret om § 12 kommer inn ved utarbeidelse av og behandling av
reguleringsplanen eller om vurderingen tas i forbindelse med senere saksbehandling.
Hensikten med bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8 – 12 er at en ikke bare skal ha
kunnskap, men også planlegge på en slik måte at en i størst mulig grad unngår eller
begrenser skader på naturmangfoldet. Foreliggende vurderinger av virkningene av tiltakene
på naturmangfoldet, her under vurderinger av alternative løsninger og aktuelle avbøtende
tiltak som bidrar til å begrense negative konsekvenser, er etter vårt syn noe mangelfulle.
Vi forventer at det legges på hensynssoner for naturmiljø langs vassdrag i plankartene for å
sikre økologisk funksjonelle kantsoner langs alle elver og bekker hvor det er mulig å bevare
eller reetablere kantsonevegetasjonen, jf. vannressursloven § 11. Hensynssonene må gis en
bestemmelse om at kantsonen skal ivaretas eller reetableres som en økologisk funksjonell
kantsone med minimum 5 meters bredde.. Ved reetablering bør det tilrettelegges for naturlig
revegetering med stedegne arter.
Vi minner om at utfylling eller mudring i vassdrag er forbudt uten tillatelse. Tillatelse kan gis,
jfr. forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag. Egen søknad må sendes
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Alle fysiske inngrep i bekker og vassdrag som kan
medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre
ferskvannsorganismer er også forbudt iht. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag § 1. Tillatelse til
inngrep kan gis av Fylkesmannen, og må omsøkes i god tid før tiltaket ønskes gjennomført.
Spesielt om edellauvskogene ved Trysfjorden.
På begge sider av Trysfjorden ligger det kartlagte edellauvskogslokaliteter verdisatt som svært
viktig (A-verdi), dvs.nasjonal verdi. Vegen planlegges å krysse akkurat i de delene av
lokalitetene hvor mest areal går tapt både som følge av vegkroppen og som følge avfyllinger
og anleggsområder.. Fylkesmannen forutsetterat det, i tråd med KDP, tilstrebes løsninger
både i planforslaget, ved detaljprosjektering og ved anleggsgjennomføring, som minimerer
behovet for fysiske inngrep i terrenget. Det samme gjelder i forhold til å ivareta spesielt viktige
funksjoner eller elementer innenfor lokalitetene, for eksempel holt med med grove eller hule
trær, spesielle forekomster av rødlistearter, varmekjære helninger osv.
Vi mener naturtypelokalitetene her er så viktige at en ikke kan forvente å bruke rimeligste
løsninger for å fremføre veien forbi disse. Vi mener at det er svært uheldig med den store
fyllinga som er planlagt på østsida. Fyllinga må gjøres minst mulig.
19.4.2017 mottok vi iht. avtale med Nye Veier AS og kommunen, skisse til alternative plankart
og bestemmelser for kryssingen av Trysfjorden. Her er det en annen modell for formål i
planen. Områdene som kan nyttes til vei og annen veigrunn er snevret inn og det er lagt inn
hensynssoner i plankartet etter grensene for naturtypelokalitetene. Det er også bestemmelser
til hensynssonen som i noe større grad begrenser aktuelle tiltak i sonen. Vi mener at dette er
forholdsvis små justeringer og at planen fremdeles åpner for fyllinger og tiltak som vil være til
unødig stor skade på naturmangfoldet her. Vi vil derfor gi et sterkt faglig råd om at
mulighetene til fyllinger og andre tiltak i disse områdene innskrenkes ytterligere, og at
hensynet til naturmiljø sikres detaljert i anleggsfasen.
Andre lokaliteter og myr.
Det er totalt 17 registrerte naturtypelokaliteter innenfor planområdet på strekningen mellom
Kristiansand vest og Mandal øst, hvor av flere av dem omfattes av foreliggende plan. Flere av
disse lokalitetene er helt eller delvis foreslått med hensynssone 560. Vi ber om at det ses
kritisk gjennom planen for å vurdere om flere av lokalitetene eller elementer av disse kan
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ivaretas med ytterligere hensynssoner og tilhørende spesifikke bestemmelser. Dette gjelder
f.eks. for partier med store trær og enkeltstående, store trær.
Innenfor planområdet er det enkelte myrforekomster. Spesielt i strekningen mellom
Trysfjorden og Døle bro er det flere, men også helt øst i traséen. Myrområder er viktige for
vannhusholdningen innenfor et område. Dette er spesielt viktig der myra ligger oppstrøms
verneområder, viktige naturtyper og fiskeførende deler av vassdrag. Vi forutsetter at dette er
forhold som blir bedre beskrevet og ivaretatt i en oppdatert YM-plan.
Lohnetjønn naturreservat.
Lohnetjønn naturreservat ligger nedstrøms planområdet ved Lohnelier industriområde. I
forbindelse med anleggsarbeidet er det en stor risiko for forurensing og økt tilslamming.
Lohnetjønn er et våtmarksreservat. Utslipp og partikkelavrenning oppstrøms reservatet vil true
verneverdiene.. Vannet renner videre ut i Lundeelva som munner ut i havet ved Torvesanden.
Der fins en sørlig strandeng med et bestand av den kritisk trua (CR) arten spiss-siv.
Forekomsten er en av bare to kjente forekomster i Norge. Forurensning av dette vassdraget vil
derfor få svært uheldige følger. Vi mener tiltak som sikrer Lohnetjønn naturreservat mot
forurensning må spesifiseres i planbeskrivelsen og i Ytre miljøplan, og sikres i
planbestemmelsene.
Svartelistearter.
YM-planen henviser til at det skal lages en beskrivelse av hvordan masser med uønskede
arter skal håndteres. Det er for oss vanskelig å se om rutinene for dette er gode nok før denne
beskrivelsen er på plass. Flere steder innenfor planområdet er det til dels store forekomster av
fremmede arter med stort spredningspotensial. Eksempelvis er det registrert både hagelupin,
parkslirekne, vinterkarse og spireaarter m.fl. innenfor planområdet. Det er ikke gitt at disse
artene kan eller skal håndteres likt. I tillegg til planer for håndtering av infiserte masser er det
viktig å ha gode rutiner for å unngå spredning av arter via maskiner og utstyr. Det er også
viktig at det gjennomføres kartlegging av området med hensyn til fremmede arter før
igangsetting av anleggsarbeidet. Det er viktig å bekjempe svartelistearter slik det går fram av
DesignVEI. Dette må også inn i Ytre miljøplan. Vi viser til forskrift om fremmede organismer
FOR-2015-06-19-716 kap. V om krav til aktsomhet ved tiltak som kan medføre spredning av
fremmede organismer. Vi viser også til Fylkesmannen i Aust-Agder sin rapport «Veileder
massehåndtering og fremmede arter» datert 10.06.2015 for anbefalte rutiner og metoder for å
sikre overholdelse av forskrift om fremmede organismer.
Faunapassasjer/vilt.
Grunnlaget for å vurdere plassering av faunapassasjer må hentes fra lokalkunnskap om
trekkruter og topografi, samt generell kjennskap til viltartenes biologi og økologi. Vi anbefaler
kommunene å aktivt involvere sine viltansvarlige samt lokale ressurspersoner/jaktledere i
arbeidet med å planlegge faunapassasjer. I planforslaget henvises det til RAP-001DesignVEI.
Etter vår vurdering er formuleringene i dokumentet for lite konkrete som grunnlag for
planlegging og bygging faunapassasjer. Vi anbefaler sterkt at man i detaljprosjekteringen av
tiltakene legger den nyeste forskningen og veiledningen om temaet til grunn. Vi viser i denne
sammenheng til nevnte håndbok fra Statens vegvesen.
Våre innspill om faunapassasjer langs ny E39 går i hovedsak på plassering av disse. Vi er
innforstått med at lokalkunnskap kan tilsi at våre innspill bør justeres. Til en viss grad
omhandler innspillene våre også hva slags dyreliv man bør fokusere på, samt hva slags
løsning som bør velges. Vi understreker viktigheten av å tilpasse faunapassasjene til terrenget
rundt, herunder skjerming med voller/terrengformer og vegetering for at viltet skal våge å
passere. For å legge til rette for dette bør det derfor settes av hensynssoner ved alle planlagte
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faunapassasjer. Passasjene bør som hovedregel kun tilrettelegges for vilt, dvs. at løsninger
der faunapassasje og turveg/landbruksveg el. samkjøres bør være unntaket.
Kryssing av Søgneelva. (P1000-P1200, o_SKF1 – Veg kombinert med annen veggrunn –
tekniske anlegg/grøntareal (offentlig), H560_1 – Bevaring naturmiljø)
Fyllingene under brua må på begge sider trekkes inn slik at passasje for rådyr og mindre
pattedyr sikres mellom elva og fyllingene. I følge planbestemmelsene skal vassdragets og
kantvegetasjonens økologiske funksjon sikres og i størst mulig grad bevares under anleggsog driftsfase. Langs vestsida bør elvekanten under brua arronderes på en slik måte at det
«henger sammen» med tilgrensende terreng. Langs østsida bør det lages et minimum 1,5
meter bredt trinn om lag 1 meter over normalvannstand. Der kantvegetasjon fjernes i sin
helhet må det legges til rette for ny etablering av denne.
Klepland (P2100-2150, #2_L1 – Landbruksveg)
Ny E39 avskjærer en atkomst opp på heia i form av en gammel landbruksveg. Dette er en av
få passasjer mellom heiområdene og den flate elvesletta nedenfor som fungerer som
faunakorridor i dag. Kryssing av E39 med ny landbruksveg bør etableres slik at den også
fungerer som faunapassasje. Det bør legges vekt på å revegetere og arrondere området for
dette formålet.
Kryssing av Tverråna. (P6250-6300, o_SKF1)
Ved bygging av bru over Tverråna bør det legges vekt på å bevare dagens naturlige
faunapassasje for hjortevilt. Denne ligger på østsida av elva. Det bør i tillegg tilrettelegges for
tilsvarende faunapassasje på vestsida. Dette kan gjøres ved å lage et minimum 1,5 meter
bredt trinn med høyde noe over normalvannstand. Lav høyde sikrer minimal reduksjon av
flomtverrsnittet. Ved etablering av faunapassasje på vestsida må det sikres at denne har
forbindelse med terrenget rundt, dvs. at man sannsynligvis må legge noe masse i elvekanten
enkelte steder nord for elvekryssingen.
Tag. (P7000, #2_B - Brusoner)
Vi anbefaler at brua utformes slik at den også ivaretar kryssing for hjortevilt.
Kryssing av Dåsåna. (P8900, #2_K – Kulvertsoner)
Kantvegetasjonen langs Dåsåna fungerer i dag som en viktig korridor for viltet. Omleggingen
av Dåsåna under ny E39 må utformes slik at kryssingen blir kortest mulig. Kulverten bør lages
slik at den kombinerer bekkeløp og faunapassasje for hjortevilt. Ved denne faunapassasjen er
det særlig viktig å forme terrenget på begge sider av kryssingen på en måte som skjermer
viltet fra forstyrrende omgivelser samt knytter passasjen til viltområder både mot sør og nord.
Dersom lokalkunnskap tilsier at en slik løsning er urealistisk anbefaler vi at det tilrettelegges
for faunapassasje over den østre inngangen til Lindeliatunnelen (P9750, #2_T - Tunnelsone).
Lindeliatunnelen vest. (P10300-10600)
Det planlegges utfylling i dalsøkket mellom Lindeliatunnelen og brua over Trysfjorden. For å
opprettholde muligheten for faunapassasje på stedet samt ivareta de registrerte naturtypene
på stedet (jf. avsnitt om naturtyper) anbefaler vi at det velges en bruløsning over denne dalen.
Trysfjorden vest (P11150-11300).
Det bør tilstrebes å bevare naturlig terreng mellom brukaret og sjøen for å opprettholde
muligheten for faunapassasje på stedet.
Dyrdalen
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Fra kryssingen Trysfjorden planlegges E39 å følge Dyrdalen opp til Døle bru. Traséen går
gjennom et attraktivt viltområde med lite innslag av forstyrrelser og tekniske inngrep. Arealet
sør for planlagt veg er stort og det er svært viktig å sikre flere fungerende faunapassasjer for
hjortevilt på strekningen.
I reguleringsplanen er det avsatt kun én faunapassasje ved P13000, H560_6 – Bevaring
naturmiljø (Dyrdalen vest). Denne er planlagt som en overgang i kombinasjon med
Vestlandske hovedveg (Postveg/turveg). I følge planbestemmelsene tillates «en forskyvning
av etablering av viltovergangen innenfor det aktuelle vertikalnivå, horisontalnivå- og formål».
Denne formuleringen kan i verste fall resultere i at passasjen seinere i prosessen flyttes til et
mindre egnet sted. Lokalisering må defineres nøyaktig på reguleringsplannivå. Etter vår
vurdering er det også altfor sårbart å kun planlegge en faunapassasje på denne strekningen,
særlig siden den er kombinert med andre formål. For å sikre at viltet faktisk finner passasjer
som er attraktive å bruke anbefaler vi i tillegg etablering av faunapassasjer på følgende steder:
Dyrdalen midt (P12550, H530_2 – Turveg, #2_K – Kulvertsone)
Det planlegges en kulvert på stedet med turveg med bredde 3 meter ned til Trysfjorden.
Kulverten bør etableres, men designes som faunapassasje for hjortevilt.
Dyrdalen øst (P11800, o_SKF)
Her planlegges ny E39 å gå over noen høyder i terrenget. Området mellom utgjør i dag en
naturlig og fungerende faunapassasje. Her ligger det til rette for plasstøpt betongkulvert
eventuelt en kort bru for å sikre passasje for hjortevilt.
Anleggsgjennomføring.
Fylkesmannen forutsetter at Ytre miljøplan følges opp i anleggsfasen, og ser frem til et fortsatt
godt samarbeid med Nye Veier AS og kommunene i denne fasen for sammen å sikre at
miljøhensyn blir ivaretatt på best mulig måte i henhold til reguleringsplan og nasjonale
rammer.
Med hilsen
Stein Arve Ytterdahl
fylkesmann

Ørnulf Haraldstad
miljøverndirektør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Jørgen Sæbø, tlf: 38 17 61 92
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Detaljreguleringsplan for E39 Søgneøst – Mandal øst, plan id 1018_201510, Ospedalen,
Holmen, Tangvall, Klepland og Tufteland , gnr. 49, 51, 72, 73 og 74, Søgnekommune, VestAgder. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 8
fjerde ledd
Konflikt med:
Bosetnings - og aktivitetsområder id 217418,217421, 217428, 221634og 221637
Hellere id 174127, 217419og 221629
Steinalderlokalitet id 174147
Gravminne id 114031

Vi viser til deres brev av 17. februar 2017, der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til forslag
til d etaljreguleringsplan for E39 Søgneøst – Mandal øst, plan id 1018_201510
.
I nnenfor reguleringsområdet i Søgnekommune vil ti automatisk fredete kulturminner berøres
direkte av tiltak i medhold av planen. Dette er bosetnings- og aktivitetsområdene med id
217418,217421,217428,221634og 221637; h ellere med id 174127,217419og 221629; samt
steinalderlokalitet id 174147og mulig e rester av gravminne id 114031.Kulturminnene ligger på
gård ene Ospedalen, Holmen, Tangvall, Klepland og Tufteland, gnr. 49, 51, 72, 73 og 74, i Søgne
kommune. Kulturminnene er fredet i medhold av lov 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner
(ku lturminneloven) § 4 første ledd.
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighe t til å fatte avgjørelse
i slike saker, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 1 nr. 1.
Nærmere om planforslaget og kulturminnene
Planen legger til rette for utbygging av ny E39 gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen,
Søgne og Mandal. Det er Ny Veier AS som er ansvarlig for planen .
Vest-Agder fylkeskommune har i perioden 2013-2016foretatt fire registreringer for automatisk
fredete kulturminner i planområdet. Det ble påvist et stort antall automatisk fredete
kulturminne r. De fleste av disse ligger utenfor det nå framlagte plan forslaget. A ndre er foreslått
regulert til hensynssoner. Reguleringsplanen er derfor vurdert ikke å komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner i Kristiansand, Songdalen og Mandal. I Søgnevil planen
komme i direkte konflikt med ti automatisk fredete kulturminner . Det er spesielt kulturminner
på gården Klepland (gnr. 73) som berøres.
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Tiltak etter planen berører fem bosetnings- og aktivitetsområder, med datering ti l bronse- og
jernalder. V ed registrering ble det her påvist stolpehull, ildsteder, kokegroper og andre
strukturer. Dette er:
Id 217418på Klepland, gnr. 73, bnr. 21, bosetningsspor foreløpig datert til førro mersk
jernalder (500 f.Kr. til Kr.f)
Id 217421på Klepland, gnr. 73, bnr. 239, kokegropfelt foreløpig datert til yngre
bronsealder/førro mersk jernalder (1100 f.Kr. – Kr.f.)
Id 217428på Klepland, gnr. 73, bnr. 2, bosetningsspor fra yngre bronsealder/ jernalder
Id 221634på Tangvall, gnr. 72, bnr. 1 og 112, bosetningsspor foreløpig datert til romertid
(Kr.f. – 400 e.Kr.)
Id 221637på Klepland, gnr. 73, bnr. 2, 6, 7 og 14, bosetningsspor foreløpig datert til
bronsealder/jernalder
En steinalderlokalitet , id 174147,er registrert i Ospedalen, gnr. 49, bnr. 4. Ved registrering i 2013
ble det påvist to flintavslag, samt en struktur som er tolket som en mulig grav. Lokaliteten ble
tilleggsregistrert av Vest-Agder fylkeskomm une i april 2017.Det ble påvist ett avslag av flint i
ett av de elleve prøvestikkene.
På Klepland , gnr. 73, bnr. 3, er det registrert en fjernet gravhaug med id 114031. Kulturminnet
er ikke nevnt i fylkeskommunens oversendelsesbrevav 17. februar 2017,men er tatt med i en
liste over berørte kulturminner som fylkeskommunen oversendte til Riksantikvaren og
Kulturhistorisk museum i epost av 10. februar 2017. Gravhaugen har ligget i det som nå er
dyrket mark, og det er potensial for å finne rester av gravminnet under pløyelaget.
I oversendelsesbrevetav 17. februar 2017 fra Vest-Agder fylkeskommune er det også søkt om
dispensasjon for seks hellere. Det er likevel kun t re av hellerne som nå er vurdert som
automatisk fredete, på grunnlag av daterte tr ekullprøver :
Id 174127på Holmen, gnr. 51, bnr. 1, heller, foreløpig dater ing til yngre steinalder
Id 217419på Tufteland, gnr. 74, bnr. 75, heller, foreløpig datering til førromers k
jernalder (500 f.Kr. – Kr.f.)
Id 221629på Klepland, gnr. 73, bnr. 10, to hellere, for eløpig datering til 100-200 e.Kr.
(romertid)
Det er søkt om dispensasjon for y tterligere tre hellere:
Id 114825på Klepland, gnr. 73, bnr. 10
Id 174150i Ospedalen, gnr. 49, bnr. 4
Id 174153i Ospedalen, gnr. 49, bnr. 4
V ed første gangs registrering ble det ikke prøvestukket i disse tre hellerne. Da vernestatusen
var usikker, foretok Vest-Agder fylkeskommune en ny registrering i april 2017, uten å kunne
påvise sikre funn som dokumenterer bruk av hellerne i forhistorisk tid eller middelalder .
Riksantikvarenber Vest-Agder fylkeskommuneom å endrestatusi A skeladdentil «ikke fredet» for
hellerneid 114825,174150og 174153. Fylkeskommunen
må i den endeligeuttalelsentil kommunen
påpekeat dissehellerneikkemerkesi plankartetsombestemmelsesområde
eller somhensynssone
H730.
På Klepland omfatter planforslaget også fornminneparken, som skal bevares gjennom planen . I
det oversendte planforslaget er fornminneparken foreslått regulert til hensynssoned) (H730).
Denne h ensynssonenomfatter både d e to automatisk fredete kulturminnene id 91346og 133429
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og et område rundt. Riksantikvaren bemerker at det kun er kulturminnets geometri i
Askeladden, med dets sikringssone, som skal reguleres til hensynssone d) (H730). Områder
utenfor et automatisk fredet kulturminne kan derimot reguleres til hensynssonec) (H570). For
mer om bruken av hensynssoner c) og d) i reguleringsplaner viser vi blant annet til sidene 58-59
i Riksantikvarens veileder Kulturminner, kultu rmiljøer og landskap.Planleggingetter plan- og
bygningsloven(2016).
Riksantikvarenber om at Vest-Agder fylkeskommunesørgerfor at hensynssonen
vedfornminneparken
revideres.Det er to alternative måter å gjøre dette på, basert på fylkeskommunens faglige skjønn
i det konkrete tilfellet .
Alternativ 1 innebærer at det kun er de to automatisk fredete kulturminnene id 91346og
133429, slik disse i dag er avmerket i Askeladden og med deres sikringssoner, som reguleres til
hensynssoned) (H730). Et nærmere bestemt område rundt kan reguleres til hensynssonec)
(H570), med nærmere bestemmelser om hva vernet omfatter, og som tydeliggjør rammene for
hva som kan skje i området eller ikke . Det er normalt fylkeskommunens oppgave å angi
størrelse på hensynssone c) og å form ulere bestemmelsenetil denne. Riksantikvaren anmoder
om at Vest-Agder fylkeskommune gjør dette i den endelige uttalelsen til kommunen , dersom
alternativ 1 velges.
Alte rnativ 2 innebærer at fylkeskommunen revurdere r avgrensingen av de automatisk fredete
kulturminnene id 91346og 133429. En revisjon av kulturminnets avgrensing gjøres ut fra et
faglig skjønn, som eksempelvis kan tilsi at id 91346og 133429er å kunne anse som én
kulturminnelokalitet. I den kulturminnefaglige vurderingen kan man også ta med i
vurderingen om det finnes automatisk fredete kulturminner under markoverflaten mellom de
to loka litetene. Det har ikke blitt foretatt maskinell registrering ved sjakting i selve
fornminneparken , men det er påvist bosetningsspor i de omkringl iggende områdene. Dersom
området derfor er å anse som automatisk fredet, benyttes alternativ 2. D et kan i så fall vurderes
å opprettholde dagens hensynssoneH730, sammen med r eguleringsbestemmelsen § 4.3.3.
Fylkeskommu nen må i så fall endre geometrien i Askeladden til tilsvarende plankartets H730.
Riksantikvaren nevner også at plankartets tegning nr. 2-4 viser at et kulturminne helt nord i
planområdet er foreslått regulert til hensynssoneH730. Vi bemerker at dette er en
tradisjonslokalitet med id 157550, og den er registrert i Askeladden som ikke fredet. Et ikke fredet kulturminne skal ikke reguleres som hensynssoneH730. For nyere tids kulturminner,
som ikke er vedtaksfredet, brukes H570 med tilhørende bestemmelser. Vi ber Vest-Agder
fylkeskommuneom å gi innspill til kommunenom at hensynssone
id H730 fjernesfor id 157550.
Vest -Agder fylkeskommune bemerker
Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at det oversendte planforslaget godkjennes, og at det gis
dispensasjon for de berørte automatisk fredete kulturminnene. Ny E39 har stor politisk støtte i
fylkeskommunen og blant innbyggerne i landsdelen, og er i tråd med overordnet plan i de
angjeldende kommunene. Det framheves at fylkeskommunen gjennom flere år har vært i di alog
i saken, for å finne en løsning som har minimal konflikt på kulturminner og kulturlandskap.
Det er fylkeskommunens oppfatning at forslaget er det beste alternativet med h ensyn til de
ulike interessene.
Slik planen nå foreligger, er det kun i Søgneko mmune at planen kommer i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. Til tross for at det er et stort antall kulturminner som berøres,
anbefaler fylkeskommunen at det gis dispensasjon for disse, men med vilkår om en arkeologisk
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undersøkelse. I e-post av 22. april 2017tilrås det likevel at steinalderlokalitet id 174147kan
dispenseres uten vilkår om arkeologisk undersøkelse, da det er påvist få funn.
Det bemerkes for øvrig at tiltakshaver ønsker at utgravninger starter allerede i 2017,og
eventuelt fortsetter i 2018.Det anmodes om at Riksantikvaren formulerer nærmere
rekkefølgebestemmelser for utgravningene .
Kulturhistorisk museum , UiO, bemerker
Kulturhistorisk museum har i brev av 4. mai 2017sendt over sin tilrådning i saken, med vedlagt
forslag til budsjett og prosjektplan for gjennomføring av arkeologisk utgravning og etterarbeid.
Grunnet korte tidsfrister, og med en tilleggsregistrering i planområdet i midten av april 2017,
har det ikke vært mulig for museet å utarbeide en fullstendig p rosjektplan forut for uttalelsen.
Denne vil ferdigstilles i forkant av at Riksantikvaren fatter vedtak etter kulturminneloven § 10
om utgravningen s omfang og kostnader. I utkastet til prosjektplan følger imidlertid et
kostnadsoverslag og redegjørelse for n økkeltallene som ligger til grunn for budsjettering .
Museet legger for øvrig opp til en unders økelse over to felt sesonger,der f ørste sesong eventuelt
kan ha oppstart h øst 2017,og andre sesongfullføres i løpet av sommeren 2018
Når det gjelder dispensasjonsspørsmålet, deler Kulturhistorisk museum fylkeskommunens
anbefaling om å tilrå dispensasjon. Museet nevner at de registrerte bosetningssporene,
kokegropfeltet og den fjernede gravhaugen ligger alle under dyrket mark og har liten
opplevelsesverdi. De har likevel et middels til høyt kunnskapspotensiale.
Når det gjelder hellerne, påpeker museet at denne type lokal iteter har et høyere
opplevel sespotensiale og et stort kunnskapspotensial. Det er undersøkt få hellere på Sør- og
Østlandet. Hellere er ofte benyttet i flere faser og over lang tid, og representerer gjerne en annen
type aktivitet og landskapsbruk enn vanlig e boplasslokaliteter. Samtidig er det gjerne gode
bevaringsforhold for både organisk materiale, gjenstandsmateriale og strukturer. En
arkeol ogisk undersøkelse av de tre hellerne med id 174127,217419og 221629vil kunne gi viktig
informasjon om variasjon i bruken av dem gjennom forhistorien.
Kulturhistorisk museum bemerker at det ikke er gjennomført utgravninger av
steinalderundersøkelser i Søgnekommune , med unntak av Hummervikholmen og et par
mindre undersøkelser. En undersøkelse av steinalderlokaliteten id 174147vil kunne gi viktig
informasjon om kronologi og strandlinjeforskyvning i området. Funn av brente bein viser at det
er mulighe t for bevart organisk materiale. Museet anbefaler derfor dispensasjon med vilkår om
utgravning.
Vedrørende hellerne og steinalderlokaliten bemerkes det også at disse har et noe uavklart
omfang og karakter. Museet legger derfor opp til en to -trinns undersøkelse av disse, og
forslaget til budsjett er å betrakte som et maksimumsbudsjett.
Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke -fornybare ressurser og arbeide for at
kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse til
inngrep i automatisk fredete kulturminner kan gis etter en vurdering av de kulturminnefaglige
verdiene veid opp mot private og samfunnsmessige hensyn.
I denne saken finner Riksantikvaren, etter en samlet vurdering, å kunne innvilge dispensasjon
f or de angjeldende kulturminnene, i tråd med anbefalingene fra Vest-Agder fylkeskom mune og
Kulturhistorisk museum. Vi legger til grunn at ny E39 er et samfunnsmessig viktig tiltak. Det er
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også av avgjørende betydning at planforslaget hovedsakelig berører bosetnings- og
aktivitetsområder som ikke er synlig e over markoverflaten , og disse er vurdert å ha lav
opplevelsesverdi.
De berørte automatisk fredete kulturminnene er vurdert å ha vitenskapelig verdi, og det er
derfor stilt vilkår om en arkeologisk undersøkelse av dem før iverksetting av tiltak etter planen .
Som vi forstår er det ønskelig med en nærmere rekkefølge for utg ravningen, slik at
anleggsarbeidet kan starte opp før utgravningen er gjennomført. Riksantikvaren har formulert
en bestemmelsesom innebærer at anleggsarbeidet kan starte opp i området før utgravningene
er ferdigstilt . Det er likevel viktig at tidlig start av anleggsarbeidet skjer etter avtale med
Kulturhistorisk museum, og at anleggsarbeidet ikke hindre r museets adgang til
utgravningsområdet, eller forstyrre r utgravningene (jf. HMS).
Riksantikvaren bemerker for øvrig at det er positivt at fornminneparken på Klepland er
ivaretatt gjennom planen. Vi vil også framheve at det er viktig at tiltakshaver gjør nødvendige
tilta k under anleggsarbeidet, slik at det ikke oppstår utilsiktede skader på kulturminner i
fornminneparken, eller på andre kulturminne r som ligger nært planområdet (eksempelvis id
217429,217430,217431, 226130). Under har vi formulert en særskilt bestemmelseom dette.
Konklusjon
Riksantikvaren finner , etter en samlet vurdering , at detaljreguleringsplan for E39 Søgneøst –
Mandal øst, plan id 1018_201510,kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en
arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminnene, før tiltak etter planen
realiseres, jf. vedlagte kart datert 4. mai 2017. I henhold til kulturminneloven § 10 skal
arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver.
Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen , herunder endelige kostnader og
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i
sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin pla nlegging må ta hensyn til dette.
Tiltakshaver må varsle Vest-Agder fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen . Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.
I følge Kulturhistorisk museums forslag til budsjett er en utgravin g av angjeldende
kulturminner foreløpig beregnet å koste inntil kr 11 031 000,- (2017-kroner og satser).
Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter
kulturminneloven § 10 blir fattet.
De berørte kulturminnene id 217418,217421,217428,221634og 221637(bosetnings- og
aktivitetsområder), id 174127, 217419og 221629(hellere), samt id 174147(steinalderlokalitet) og
id 114031(gravminne ), skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområdeog gis nr. #10. I det
oversendte planforslaget er d ette allerede gjort for enkelte av kulturminnene , og det må i tillegg
gjøres for de øvrige .
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser, og vil erstatte dagens forslag i
reguleringsbestemmelsen § 5.2:
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«Før iverksettingav tiltak i medholdav planennærmereenn 100 meterfra automatiskfredete
kulturminner medid 217418,217421,217428,221634og 221637(bosetnings
- og aktivitetsområder),id
174127,217419og 221629(hellere),samtid 174147(steinalderlokalitet)og id 114031(gravminne), skal
det foretasarkeologisk
e utgravninger av dissekulturminnene, somer markert sombestemmelsesområde
#10 i plankartet.
Det skal tas kontaktmedVest-Agder fylkeskommunei god tid før tiltaket skal gjennomføresslik at
omfangetav den arkeologiske
granskingenkan fastsettes.
Oppstart av anleggsarbeidi områdetfør deautomatiskfredetekulturminneneer ut gravd må skjei
samrådmedKulturhistorisk museum,UiO. Anleggsarbeidetmå ikke hindre museetsadkomsttil området,
eller forstyrre denarkeologiske
undersøkelsen
(jf. HMS), eksempelvis
vedat det sprengesi museets
arbeidstid.
Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.

Vi ber også om at det tas med en bestemmelsesom sikrer at automatisk fredete kulturminner i
planens nærområde ikke skades under anleggsarbeidet:
Det skal gjøresnødvendigetiltak under anleggsarbeidet
slik at det ikke oppstårskaderpå kulturminner i
fornminneparkenpå Klepland,eller på deøvrigeautomatiskfredetekulturminnene somligger nært
planområdet(deriblant id 217429,217430,217431,226130). Eksempelvisvedat kulturmin nenegjerdes
inn medet midlertidig gjerde av stålnetting, demerkesi felt, eller at utførendeentreprenørunderrettes
om at arbeidetforegårnært kulturminner somikkemå skades
. Vest-Agder fylkeskommunerådføresi dette
arbeidet.

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.Riksantikvaren ber Vest-Agder fylkeskommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Søgnekommune. Vi ber også om at foreliggende
uttalelse fra Riksantikvaren til Vest-Agder fylkeskommune i saken, vedlegges
fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen.
Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og Vest-Agder fylkeskommune ikke finner å ville reise innsigelse
mot planen, må fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren
vil i så fall normalt reise innsigelse mot planen.

Vennlig hilsen
Isa Trøim (e.f.)
seksjonssjef
Atle Omland
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent
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Vedlegg:

Kartutsnitt datert 4. mai 2017

Kopi med vedlegg til: Kulturhistorisk museum - Universitetet i Oslo, Postboks 6762St. Olavs
plass, 0130OSLO
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Oversiktsplan omsøkt tiltak:
Riksantikvarens sak nr:
Gård:
Gårdsnummer:
Bruksnummer:
Kommune:
Fylke:
Kulturminne id:
Kulturminnetype:
Kulturminne id:
Kulturminnetype:
Kulturminne id:
Kulturminnetype:
Kulturminne id:
Kulturminnetype:
Dato

17/00602
Ospedalen, Holmen, Tangvall, Klepland og Tufteland
49, 51, 72, 73 og 74
Flere
Søgne
Vest-Agder
217418, 217421, 217428, 221634, 221637
Bosetnings- og aktivitetsområder
174127, 217419 og 221629
Hellere
174147
Steinalderlokalitet
114031
Gravminne (mulig rest av)
4. mai 2017

Id 217419
(heller)

Id 217419
(heller)
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Id 217418
(bosetnings
område)
Id 217421
(bosetningsområde)
Fornminneparken,
hensynssone

Id 114031 (gravminne,
mulig rest av)

Id 217418
(bosetnings
område)
Fornminneparken,
hensynssone

Id 217421
(bosetnings
område)

Id 114031 (gravminne,
mulig rest av)
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Id 221629
(heller)

Id 217428
(bosetningsområde)
Id 221637
(bosetningsområde)

Id 221629
(heller)

Id 217428
(bosetningsområde)
Id 221637
(bosetningsområde)
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Id 221634
(bosetningsområde)

Id 221634
(bosetningsområde)
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Id 174127
(heller)

Id 174127
(heller)
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Id 174147
(steinalderlokalitet)

Id 174147
(steinalderlokalitet)

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

UiG : Kulturhistorisk museum
Universitetet i Oslo

Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep
0034 Oslo

Dato:
02.05.2017
Deres ref.:
Val' ref.:
2017/34288FRI

Uttalelse om dispensasjon fra Lov om kulturminne av 9. juni 1978, § 8 fjerde ledd for
automatisk fredete kulturminner, ID 114031 (gravhaug), 174127 (heller), 174147
(steinalderlokalitet), 217418 (bosetningsspor), 217419 (heller), 217421 (kokegropfelt),
217428 (bosetningsspor), 221629 (hellere), 221634 (bosetningsspor), 221637
(bosetningsspor)
Reguleringsplan E39 Kristiansand vest - Mandal0st, Vest-Agder fylke
Ospedalen gnr 49, Holmsen 51, Tangva1l72, Kleppland 73, Volleberg/Tofteland 74/75
S0gne kommune, Vest-Agder

Vi viser til brev av 17. februar 2017 fra Vest-Agder fylkeskommune til Riksantikvaren, sendt
Kulturhistorisk museum i kopi. Vedlagt f0lger var uttalelse i saken. Etter avtale med Riksantikvaren
overs en des uttalelse, budsjett og utkast til prosjektplan for en eventuell utgraving.

Bakgrunn
FormaIet med reguleringen er a bygge ny E39 firefelts stamvei gjennom fire kommuner;
Kristiansand, Songdalen, S0gne og MandaI. Tiltakshaver er Nye Veier AS, Tangen 76, 4608
Kristiansand. S0knad om dispensasjon omfatter i alt 10 automatisk fredede kulturminner: tre
lokaliteter med hellere, fire lokaliteter med bosetningsspor, en fjernet gravhaug, et kokegropfelt og
en steinalder-lokalitet.

Fylkeskommunens vurdering
Vest-Agder fylkeskommune anbefaler dispensasjon for aIle lokalitetene med villdr om arkeologisk
utgraving. I henhold til informasjon ettersendt infOlmasjon fra fylkeskommunen utgar ID 114825,

174150 og 174153 fra dispensasjonss0knaden.

Arkeologisk seksjon
Postadr.: Postboks 6762 St. Olavs plass,
0130 Oslo
Kontoradr.: St. Olavs gt. 29, 0164 Oslo

Telefon: 22851900
Telefaks: 22851938
postmottak@khm.uio.no
http://www.khm.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
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Kulturhistorisk museums vurdering
KHM deler Fylkeskommunens syn.
NaT det gjelder bosetningssporene, kokegropfeltet og den fjemede gravhaugen ligger alle under
dyrket mark og har liten opplevelsesverdi. De har likevel middels til h0yt kunnskapspotensiale.
Bosetningslokalitetene fordeler seg i ett omrade pa Tangvall 72 og to omrader pa Kleppland 73:
Omnlde 1. Tangvall72
ID 221634 Bosetning (romertid)
Omrade 2. Kleppland 73 sor:
ID 217428 Bosetning (f0rromersk)
ID 221637 Bosetning (romersk)
Omrade 3. Kleppland 73 nord (Monan):
ID 114031 Gravhaug (uavklart)
ID 217418 Bosetning (f0rromersk)
ID 217421 Kokegrop (f0rromersk/yngre bronsealder)

Omrdde 1 Tangvall: Garden Tangvall er omtalt i skriftlige kilder f0rste gang i 1604 og hadde da
bare ett tun og ett bruk. Garden har apenbart en langt eldre historie slik funn i 2014 av eldre
agrarbosetning i to omrader viser. Det gjelder den oms0kte ID 221634 og dessuten ID 134542. En
unders0kelse av ID 221634 viI kunne kaste nytt lys over denne gardens historie.
Omrllde 2 og 3 Kleppland: Kleppland var f0r 1604 delt i 0stre, vestre og midtre. Inndelingen kan ga
langt tilbake i tid. Bebyggelsen var samlet i et tun, og yare to lokaliteter i omrade 2 knytter an til
dette tunet f0r utskiftningen i 1863. Pa 1600-tallet, og f0r var Kleppland tingsted i Kleppland
tinglag/skipreide i MandaI len. Tinglaget omfattet bygdene S0gne, Greipstad, 0vreb0, Finsland og
Heegeland. Tingfunksjonen er dokumentet i 1427, men kan veere langt eldre. I f0lge tradisjon ble
tinget holdt pa Tinghaugen (ID 157555) i oppholdsveer og i Tinghelleren (ID 113819) nar det regnet
(S0gne f0r og na, bd 3, 1983,60-61). I tillegg finnes navnet Tingsteinen (ID 91346) pa Monan (neer
omrade 3) i Fomminneparken der.
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KHM har veert i tvil om kokegropfeltet, ID 217421 (omn\de 3) kunne dispenseres uten vilkar om
arkeologisk unders0kelse, og vurder omradet som potensielt mer funnf0rende enn det som har
fremkommet under registreringen. Ogsa neerhet til bosetningslokaliteten ID 217418 teller i denne
vurderingen, og vi finner det riktig a anbefale vilkar om utgraving. Opplysningene om fjernet
gravhaug, ID 114031 (omrade 3) er mangelfulle og vanskelig a vurdere. Vi anbefaler likevel villcar
om utgraving. Det dreier seg uansett 'om rester etter et gravminne under dyrket mark med liten
opplevelsesverdi.
Nar det gjeldere hellerne har de et h0yere oppleve1espotensiale og stort kunnskapspotensial. Det er
unders0kt fa hell ere pa S0r- og 0stlandet. Hellere er ofte benyttet i flere faser og over lang tid, og
representerer gjerne en annen type aktivitet og landskapsbruk enn vanlige boplasslokaliteter.
Samtidig er det gjerne gode bevaringsforhold for bade organisk materiale, gjenstandsmateriale og
strukturer. En unders0kelse av disse lokalitetene viI kunne gi viktig informasjon om variasjon i
bruken av disse hellerne gjennom forhistorien.KHM anbefaler dispensasjon med villcar om
utgravning for de tre lokalitetene med hellere, ID174127, 217419 og 221629
Det er ikke gjennomf0rt utgravninger av steinalderunders0kelser i S0gne kommune med unntak av
Hummervikholmen. Det er utf0rt et bare par mindre unders0kelser. En unders0kelse av
steinalderboplassen, ID174147 viI kunne gi viktig informasjon om kronologi og
strandlinjeforskyvning i omradet. Funn av brente bein viser at det er mulighet for bevart organisk
materia1e. KHM anbefaler dispensasjon med vilkar om utgravning.

Budsjetteringsgrunnlag
Det har ikke veert mulig a utarbeide fullstendig prosjektplan innen den korte tidsfristen. I utkastet til
prosjektplan f0lger et kostnadsoverslag og redegj0relse for n0kkeltallene som ligger til grunn for
budsjettering. Vi legger opp til en unders0kelse over 2 fe1tsesonger, der f0rste sesong eventuelt kan
ha oppstart h0st 2017, og andre sesong fullf0res i 10pet av sommeren 2018.
For bosetningssporene, gravhaugen og kokegropfeltet har vi lagt opp til to gravelag pa hver pa fire
personer. Gravelag 1 unders0ker omrade 1 (Tangvall) og 3 (Monan), mens gravelag 2 unders0ker
omdde 2, hoved-bebyggelsen pa Kleppland. Til sammen omfatter feltarbeidet av bosetningsspor,
gray og kokegropfelt 72 ukeverk + forarbeid og etterarbeid for utgravingsleder og prosjektleder.
Lagene arb eider henholdsvis 8 og 10 uker i felt.
Veer oppmerksom pa at vi har lagt opp til en to-trinns unders0kelse av steinalder lokaliteten og
hellerne, pa grunn av lokalitetenes uavklarte omfang og karakter. Vart budsjett er a betrakte som et
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maksimumsbudsjett. For helleme og steinalderlokaliteten legger vi opp til 2-3 arbeidslag, avhengig
av trinn 1, med til sarnrnen maksimum 81 ukeverk.
I tillegg omfatter budsjettene n0dvendig infrastruktur (gravemaskin, brakker, leiebiler etc), og
utgifter til naturvitenskaplige pmver rnrn. Dette er mermere spesifisert i vedlagte budsjetter og
forel0pig prosjektplan.
Beregningene omfatter ikke kostnader til n0dvendig rydding av eventuelle treer og buskas innenfor
omradet hvor den arkeologiske unders0kelsen skal finne sted. Flere av lokalitetene ligger langt fra
vei. Det legges til grunn av etablering av vei for frakt av personell og utstyr til disse lokalitetene
bes0rges av tiltakshaver. Videre legges til grunn at tiltakshaver S0fger for risikovurdering av
unders0kelsesomradet og skaffer tiltrede til bemrte eiendornrner. Det forutsettes at tiltakshaver
bes0fger og bekoster tjenestene etter ncerrnere avtale med Kulturhistorisk museum.

Anbefaling
Saken er behandlet ved Arkeologisk seksjon. F0lgende vedtak er fattet:
Kulturhistorisk museum anbefaler Riksantikvaren a gi dispensasjon fra loy om kulturrninner
av 9. juni 1978, § 8,4. ledd, for automatisk fredete kulturrninner (ID 114031 (gravhaug),
174127 (heller), 174147 (steinalderlokalitet), 217418 (bosetningsspor), 217419 (heller),
217421 (kokegropfelt), 217428 (bosetningsspor), 221629 (hellere), 221634
(bosetningsspor), 221637 (bosetningsspor), med vilkar om arkeologisk unders0kelse.
Ved fastsettelse av omfang og kostnader anbefaler Kulturhistorisk museum at tiltakshaver bekoster
en arkeologisk utgravning, jf. vedlagte budsjett pa kr. 11.031.000 lao - elleve millioner og trettien
tusen (2017-kr.).
Kulturhistorisk museum anbefaler at det i uttalelsen til planen gj0res oppmerksom pa at tiltakshaver
rna gi melding i god tid f0r planen skal realiseres, og dersom det er mulig innen utl0pet av januar
samme ar som unders0kelsen 0nskes gjennomf0rt. Kulturhistorisk museum gj0r oppmerksom pa at
unders0kelsen bare kan gjennomf0res i sornrnerhalvaret, og pa bar og frostfri mark.
Vi gj0r oppmerksom pa at vedlagte budsjett og prosjektplan er forel0pige. Det forutsettes at vi :far
saken til ny h0ring nar reguleringsplanen er vedtatt og utgraving 0nskes gjennomf0rt.

UiG :
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UNIVERSITETET
IOSLO
KULTURHISTORISK MUSEUM
Arkeologisk seksjon

Forelopig prosjektplan
Undersokelse av et automatisk fredet kulturminne (ID 114031 (gravhaug), 174127 (heller), 174147
(steinalder-lokalitet), 217418 (bosetningsspor), 217419 (heller), 217421 (kokegropfelt), 217428
(bosetningsspor), 221629 (hellere), 221634 (bosetningsspor), 221637 (bosetningsspor)
Reguleringsplan E39 Kristiansand vest - MandaI ost, Vest-Agder fyIke
Ospedalen gnr. 49, Holmsen 51, Tangvall 72, Kleppland 73, Volleberg/Tofteland 74175,
Sogne kommune, Vest-Agder

1. Bakgrunn
FormaIet med reguleringen er a bygge ny E39 fire felts stamvei gjennom fire komrnuner; Kristiansand,
Songdalen, S0gne og MandaI. Tiltakshaver er Nye Veier AS, Tangen 76,4608 Kristiansand. S0knad om
dispensasjon omfatter i alt 10 automatisk fredede kulturminner: tre lokaliteter med hellere, fire lokaliteter
med bosetningsspor, en fjemet gravhaug, et kokegropfelt og en steinalder-lokalitet.

_

_
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3
4
Figur 1. Omsg/cte lokaliteter merket rgdt. Ikke aUe ID numrene vises

pa kartet.
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Nedenfor f0lger en todelt gjennomgang:
A) Bosetning, gray og kokegropfelt
B) Hellere og steinalder-lokalitet

A. Bosetning, gray og kokegropfelt
Her f0lger en vurdering og gjennomgang av:
ID 114031. Gravhaug (ild(e gjenfunnet)
ID 217418. Bosetningsspor. Kleppland gnr 73/21
ID 217421. Kokegropfelt. Kleppland gnr.73/21
ID 217428. Bosetningsspor. Kleppland gnr. 7312
ID 221634. Bosetningsspor. Tangvall gnr.72/l og 112
ID 221637. Bosetningsspor Kleppland gnr. 73/2,6 og 7
Bosetningslokalitetene fordeler seg i ett omnlde pa Tangvall 72 og to omrader pa Kleppland 73:
Omrade 1. Tangvall 72
ID 221634 Bosetning (romertid)
Omrade 2. KleppJand 73 sor:
ID 217428 Bosetning (f0fromersk)
ID 221637 Bosetning (romersk)
Omrade 3. KleppJand 73 nord (Monan)
ID 114031 Gravhaug (uavklart)
ID 217418 Bosetning (f0ITOmersk)
ID 217421 Kokegrop (f0ITOmersk/yngre bronsealder)
Vi har strukturert var gjennomgang etter de tre hovedomradene. Samlet budsjett og varighet for
feltarbeidet for denne del en av prosjektet er som f0lger:
Sted
Omn'ide 1 Tangvall
Omrade 2 Kleppland
Omrade 3 Kleppland
(Monan)
Sum

ID Askeladden
221634
217428,221637
114031,217418,217421

Budsjett
962000
3491 000
1 828000

Tid i felt
3 ulcer, 4 personer
10 ulcer, 4 personer
5 ulcer, 4 personer

6 lolcaliteter i tre
ornrader

6281 000

Arbeidslag 1:
Ornrade 1 og 3 = 8 ulcer/4 personer
Arbeidslag 2:
Omrade 2 = 10 ulcerl4 personer

Tabelll. Oversikt bosetningssporene under dyrka mark
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Det blir lagt opp til to arbeidslag pa fire personer hver for a unders0ke de tre omradene. Hvert arbeidslag
bestar av 1 utgravingsleder, 1 assisterende feltleder og 2 feltassistenter. Feltarbeidet viI ha en samlet
varighet pa henholdsvis 10 uker og 8 uker. Unders0kelsesgraden for de enkelte strukturtypene varierer fra
50 til 100 %.

Kulturhistorisk bakgrunn
Etter at metoden maskinell flateavdekking for alvor ble tatt i bruk pa 1990-tallet har flere boplasser fra
bronsealder/jernalder blitt avdekket i dyrket mark. De representerer rester etter gardsanleggl huskonstruksjoner ogleller aktivitetsomdde, og er i all hovedsak datert til bronsealder ogjernalder.
Unntaksvis er slike bosetningsspor fra sein-neolitikum (L0ken, Pil0 og Hemdorff 1996).
Boplassunders0kinger i Vest-Agder har en lang tradisjon. Arkeologene Helge Gjessing og Sigurd Grieg
var tidlig ute med a unders0ke spor etter langhus fra e1dre jernalder pa Lista (Grieg 1934). Husene som
ble unders0kt var i alle tilfellene synlige pa markoverflaten pa grunn av de steinfylte veggvollene. Anders
Hagen (1953) gjennomf0rte utgravinger pa Sosteli i perioden 1947-1949. Sosteli er en sakalt 0degard fra
folkevandringstid (FVT). Garden ligger i en liten fjelldal400 moh., vest for dagens bosetning i Aseral i
Vest-Agder. Sosteli er datert til ca. 400 til slutten av 500-tallet e. Kr, og nyere unders0kelser viser at
jordene ogsa var i bruk senere.
De f0rste unders0kelsene i Norge hvor matjordlaget ble fjernet ved maskinell kraft ble gjennomf0rt mer
Kristiansand i starten av 1970-tallet. Ved hjelp av maskinell flateavdekking ble det pavist spor etter hus
pa Oddernes kirkegard (Rolfsen 1972, Bag0ien 1973), Augland (Rolfsen 1980) og Kongsgard (Rolfsen
1992). Metoden ble ildce benyttet igjen f0r pa 1990-tallet, da nye unders0kinger tok til i Vest-Agder. I
1996 og 1997 ble et stort langhus fra eldre jernalder unders0ld pa Vollmona ved Lundevagen i Farsund
(Ballin-Smith 1997a og 1997b).

Omrade 1 Tangvall: Garden Tangvall er omtalt i skriftlige kilder f0rste gang i 1604 og hadde da bare ett
tun og ett bruk. Garden har apenbart en langt eldre historie slik funn i 2014 av eldre agrarbosetning i to
omdder viser. Det gjelder den oms0kte ID 221634 og dessuten ID 134542. En unders0kelse av ID
221634 viI kunne kaste nytt lys over denne gardens historie.
Omrade 2 og 3 Kleppland: Kleppland var f0r 1604 de1t i 0stre, vestre og midtre. Inndelingen kan ga langt
tilbake i tid. Men bebyggelsen var samlet i et tun, og yare to lokaliteter pa Kleppland (omrade 2) knytter
an til dette tunet f0r utskiftningen i 1863. Pa 1600-tallet, og f0r var Kleppland tingsted i Kleppland
tinglaglskipreide i MandaI len. Tinglaget omfattet bygdene S0gne, Greipstad, 0vreb0, Finsland og
Hcegeland. Tingfunksjonen er dokumentet i 1427, men kan vcere langt eldre. Det er alminnelig antatt at
skipreidene har opphav i vikingtid og var tuftet pa eldre tingkretser.
I f0lge tradisjon ble tinget holdt pa Tinghaugen (ID 157555) i oppholdsvcer og i Tinghelleren (ID 113819)
nar det regnet (S0gne f0r og na, bd 3, 1983,60-61). I tillegg finnes navnet Tingsteinen (ID 91346) pa
Monan i Fornrninneparken der. Det heIst dreier seg om en gray med 11 staende bautasteiner.
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Fornminneparken vedlikeholdes av S0gne kommune og Vest-Agder fylkeskommune og blir ikke bemrt
av utbyggingen. Ogsa navene Tingtj0nna og Ytre Tingtj0nn mer eldre ferdsels gjennom Klepplands
utmark i nord vitner og tingfunksjonen. En av helleren (ID 221629) ligger ild(e langt unna denne veien.
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Figur 2. De tre omrGdene !ned bosetningslokaliteter pa TangvaU og Kleppland
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Figur 3. Omradet pa Kleppland. Vart omrade 2 ligger umiddelbart SfJr for Tinghauen (ID 157555). Illustrasjon fi-a
Jostein Andreassen 1993 «30 tlirer i SfJgne» side 76.

I forbindelse med tidligere arbeid med E39 har det v::ert utf0rt flere arkeologiske unders0kelser pa
Kleppland og Monan med betydelige funn av bosetting fra jernalder, gravfelt og kokegropfelt (Hauge og
Rundberget 2007).

Omnlde 1 Tangvall
ID 221634. Tangvall gnr.72/1 og 112
S0gne

Tangvall- D01e
bru

Sjakt 22-24. Rapp. s. 4751

221634

Bosetning

3 kokegr, 7 st.hull,
veggr0ft

RT

Det ble funnet tre kokegroper, to kokegroper med sakalte dverger, 7 stolpehull, veggvoll, kullholdig
fyllskifte og no en udefinerte strukturer. Kullpf0ver ble tatt ut og sendt til datering og ga f0lgende
dateringer:
5

Beta-444173 (S 151): 125-315 e. Kr.
Beta-444174 (S146): 265-420 e. Kr.

Nokkelopplysninger:
Nokkelinformasjon
1965
288
7 stolpehull
3 kokegroper (+ 2 med «dverger»)
1 veggvoll
Fyllskifter med trekull
4 personer, 3 uker i felt

ID 221634
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Strukturer

Budsjett

Forventet ved utgraving

48
34
4-6 (to hus)
10

Omnlde 2 KJeppland (gamletunet)

.
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Kleppland omrade 2. Utskiftningskart 1863 09 fylkeskommunens registrerlng

Figur 4. Registreringsfimnene lagt oppa utskiftningskart fra 1863 for garden Kleppland i Sogne.
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De aktuelle bosetningssporene fra f0ITOmersk og romerskjernalder er lokalisert omkring gamletunet pa
Kleppland, slik utskifiningskartet fra 1863 viser. Det dreier seg dermed om et stort bosetningsomrade
med lang historie. Det kan se ut til at bebyggelsen fra eldre jernalder dekker et st0ITe omrade enn den
senere kjente bebyggelsen. Dette er en me get viktig og sentral bebyggelse med h0Y prioritet og stort
kunnskapspotensiale.

ID 217418. Kleppland gnr 73/21,
S0gne

VollebergKleppland

Sjakt 8-11. Kart s.
36

217418

Bosetning

15 st.h, 2 kokegr, 1 ovn,
keramikk

FJA

Beskrivelse
Bosetningsspor fra f0rromerskjernalder. Under registreringen ble det funnet 13 stolpehull, noen mulige
stolpehull en mulig ovn og to kokegroper. I det ene stolpehullet ble det funnet 10 sma skar av keramikk
(jernalder type) og kull fra stolpehullet ble datert til f0rromersk jernalder:
Beta-427323 (NVP 3): 395-210 f. Kr.
Kull fra den ene kokegropen ble datert til f0rromerskjernalder. Star kokegrop - oval form.
Tydelig kull og skj0rbrent stein ga f0lgende datering:
Beta-427322 (NVP 2): 400-255 f.Kr.
Kull fra strukturen som ble tolket som en mulig ovn ble datert til f01TOmersk jernalder.
Beta-427324 (NVP 4): 405-370 f. Kr.

N okkelopplysninger:
ID 217418
Lokalitetens st0rre1se
Apnet ved registrering
Strukturer ved registrering

Nokkelinformasjon
899
209
15 stolpehull
1 mulig ovn
3 kokegroper

Budsjett

4 personer i 4 uker

Forventet ved utgraving

65
4
13
3 hustomter

ID 221637. Kleppland gnr. 73/2,6 og 7
S0gne

Tangvall- D0le
bru

Sjakt 32-35. Rapport s.
36-41

221637

Bosetning

16 st.h, veggr0ft/fotgr0ft,
fyllskift
Jern, slagg, brent leire

BRA

7

Her ble det gravd 4 s0kesjalcter og aIle var funnf0rende. Det ble funnet blant annet 16 stolpehull,
volllfotgr0ft og fyIlskifter med trekull. Funn av j emgj en stand, slagg og brent leire. KuIlpf0ver er sendt til
datering og ga f0lgende resultat:
Beta-444169 (SI75): 1495-315 f. Kr.
Beta-444167 (SI81): 1495-1320 f. Kr.
Beta-444168 (S185): 780-510 f. Kr.

Nokkelopplysninger:
ID 221637
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Strukturer

Nokkelinformasjon
1376
275
16 stolpehull
1 fotgmft/grav
Fyllskifter med trekull

Budsjett

4 personer, 3 uker i felt

Forventet ved utgraving

80
5
15
3 hustomter

Omnlde 3 Kleppland (Monan)
ID 114031. Gravhaug (ikke gjenfunnet)
S0gne

VollebergKleppland

Tabell s. 73,
87

114031

Gravhaug
(S227),
diam. 15 m

Ikke gjenfunnet og ild<:e sjaktet pa
gressletta

I registreringsrapporten heter det: ID 114031. Pa brinken ut mot elva, en stor haug, d. 15 m. Vet ildce om
dette er gravhaug. Ble ikke gjenfunnet, usikker geometri. Pa dette stedet er kun en gresslette. Det ble ildce
sjaktet her, ettersom minnet ligger inne med fredet status.

Nokkelopplysninger:
Gravhaugen ble ildce identifisert ved registreringen. Det dreier seg om en fjemet gravhaug med kjent
lokalisering. Vi anser det som sannsynlig at det kan v::ere bevart rester etter en gray i undergrunnen og
kanskje en fotgr0ft.
Vi legger inn to ekstra ukeverk (2 personer 1 uke) for a identifisere og eventuelt unders0ke denne graven.

ID 217421. Kokegropfelt. Kleppland gnr.73/21

I S0gne I Volleberg -

Kleppland

I Sjakt 2. Rapport s. 36-38 I 217421 I Kokegrop (S3)

11 stk. kokegrop

I FJA I

Beskrivelse
KuIlp0ve fra ei kokegrop b1e tatt ut og datert til f0ITomerskjemalder: Beta-427321 (NVP 1): 735-400 f.
Kr.
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Nokkelopplysninger:
ill 217421
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Strukturer

N0kkelinformasjon
17 (250)
(70)
1-2 kokegrop

Budsjett

1 uke, 2 personer

Forventet ved utgraving

7-10

Vi mener det rna apnes et noe storre omrade omkring denne kokegropen. Omradet fremstar som lovende
med tanke pa flere funn. Omradet som skal undersokes bor vcere i storrelsesorden 250 kvadratmeter. Vi
legger inn 1 ukeverk hver for to arkeologer til ncermere undersokelse. Vi regner med 7-10 kokegroper her.
ID 217428. Bosetningsspor. Kleppland gnr. 73/2
S0gne

VollebergKleppland

Sjakt 28-30. Rapport s.
51-58

217428

Bosetning
(S54-109)

St.hull etter flere store hus,
flere faser

Under registreting bIe det funnet 37 stolpehull (flere hus og flere faser av hus), en
steinhelle, 4 groper/nedgravninger, 3 kokegroper og 9 udefinerte stmkturer. Kullprovene ble
sendt til datering og ga folgende resultater:
Beta-433510 (NVPI1): 900-800 f. Kr.
Beta-433514 (NVPI5): 380-200 f. Kr.
Beta-433515 (NVPI6): 685-885 f. Kr.
Nokkelopplysninger:
ill 217428
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Strukturer

N0kkelinformasj on
3382
682-25 = 657
37 stolpehull
3 groper/nedgraving
3 kokegroper
9 udefinerte
1 steinhelle (mulig gray?)

Budsjett

4 personer i 7 uker

Forventet ved utgraving

190
15
15
46
5
8 hustomter
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B. HeHere og steinalder-Iokalitet
Nedenfor f01ger en gjennomgang av f0lgende lokaliteter:
Id174147, steina1der-Ioka1itet, Ospedalen 49/4,49119
Id 217419, heller, VollebergiTofteland, gnr. 74/75
Id 221629, to hellere, Kleppland, gnr. 7311 0
Id 174127, heller, Holmen, gnr. 5111
Disse ligger spredt i tiltaksornradet innenfor S0gne kornrnune:
Sted
Steinalder-lokalitet og hellere

ID Askeladden
Id174147,217419,
221629,174127

Budsjett
4750000

Tid i felt
To trinn:
2-3 arbeidslag med til sammen 81
ukeverk

Det blir 1agt opp til to til tre arbeidslag pa fire personer hver. Hvert arbeidslag bestar av 1 utgravingsleder,
1 assisterende feltleder og 2 feltassistenter. Pa grunn av usikkerhet knyttet til karakter og omfang av
steinalder-Iokaliteten og hellerne legges det opp til unders0kelser av disse kulturrninnene i to trinn (se
nedenfor for spesifikasjon). Beregning av budsjett for de fire lokalitetene (steinalder-Iokaliteten id174147,
og hellerne id217419, 217419, 217419) skal ses i sammenheng, og det forutsettes at det kan prioriteres
mellom de fire lokalitetene samt nar det gjelder disponering av ressurser mellom trinn 1 og 2.
Uke:

1

2

TRINN 1:
ill 174147 (steinalder-lokalitet)
ill 217419, 217419, 217419 (hellere)

4
3

4
3

3

3

TRINN2:
D174147
ill 217419, 217419, 217419

5
4

5
4

5
4

5
4

SUM:

16

16

12

12

3

4

5

6

7

8

9

SUM

2

8
17

4

4

4

4

4

20
36

12

6

4

4

4

81

3

Tabell.· Personerlukeverk per undersokelsellag.

Steinalder - kulturhistorisk bakgrunn
I baken "Norges terske, Europas port" fran 2006 finns en oversikt over stenaIder i Kristiansandstrakten
(Sty1egard 2006) och det finns en oversikt over Vest-Agders stena1der i Kulturhistorisk museums "Fag1ig
program bind 1. Steina1derunders0ke1ser", fran samma ar (GI0fstad 2006).
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De storsta stemlldersundersokningama i Agderfylkene ar de i Farsund pa Lista. Vid Lundevagen
undersoktes pa 1990-talet 13 boplatser (Ballin & Jensen 1995) och pa 2000-talet vid Kjelsvika och
Smalsundet (Berg-Hansen och Reitan 2009). Harifran finns ett mycket omfattande fyndmaterial fran bade
mesolitisk och neolitisk tid. Det ar dock stora problem med blandning av fynd fran olika perioder och att
organiskt material inte ar bevarat.
Tidigt var det nagra utgravningar av neolitiska boplatser, som vid Ek i Kristiansand (Stylegard 2006:6971), men fynden fran dessa har inte publicerats och darfor inte fatt den plats i forskningshistorien som de
fortjanar. Ett drag som ar speciellt fOr Agderfylkene ijamforelse med resten av 0stlandet ar att det
relativt ofta det fOrekommer kulturlager och keramik pa boplatsema. Att bevaringsforhallandena kan vara
battre pa Sorlandet framgar ocksa av att det finns en del enastaende lOsfynd i omradet som den
harpunlljusterspets av mesolitisk typ som avbildas av Stylegar (2006:fig. 27).
Under senare tid ar det speciellt tva undersokningar av neolitiska fynd som tilldrar sig intresse;
Hamresanden i Kristiansand (Sundstrom och Darmark 2013) och Skomrak i Lyngdal (Bj0fkli och
Mjcerum 2016). Baggedera har kulturlager och stort keramikmaterial.
A v speciellt intresse for mesolitisk tid ar det strandforskjutningsforloppet. Det ar stora skillnader inom ett
Vest-Agder, men i princip visar kurvan i forst fasen ett snabbt fOrlopp dar havsnivan sjunker ner under
dagens niva, varpa kurvan vander uppat for att na ett maximum ca 5500 f.Kr. Detta betyder att i stora
delar av Vest-Agder kan man patraffa spar fran stenaldem under dagens havsniva. Mest omtalat ar fynden
av ske1ettdelar av minst tre individer vid Hummervikholmen en liten 0 utanfor Sogne, 5 km fran id
174147 (Sellevold och Skar 1999, Skar et al. 2016). De patraffades en meter under dagens havsyta. Pa
Hidra har vid muddring patraffats en hacka av ben eller hom som dateras till ca. 7500 f.Kr. (Nymoen och
Skar 2012). Vidare har det pa flera stallen patraffats stenforemaI som formodligen ar boplatsrester, under
dagens havsyta (Nymoen och Skar 2012). Speciellt kan namnas Rivenes som ligger ca. 5 km fran id
174147 (Nymoen och Skar 2012:103). Vid en provundersokning under vatten, patraffades sju avslag i ett
provstick pa en meters djup. Det finns saledes en stor potential fOr att hitta over- och omlagrade
boplatslamningar. Dessa ar av stort intresse saval kronologiskt som genom att de kan goda
bevaringsforhallanden for organiskt material. Vid Selviga i Justnes i Kristiansand har det varit en
provundersokning overlagrad boplats som idag ligger over havsniva, men som under en tid legat under
havsytan (Stylegar 2006:32-33).
Landmark og Stylegar (1998) har pavisat ett mojligt diabasbrott till yxproduktion fran slutet av aldre
stenalder pa Store Scesoy ytterst i sldrgarden soder om MandaI.

ID174147, steinalderlokalitet, Ospedalen 49/4, 49/19 Skiftebekkbukta
Sogne

Lindelia Dole bru

Rapport s. 23-24, samt
etterregistrering

174147

Steina1der
10k

(Apnet 4x2 m, 2 stk. flint, kull,
brente bein) 12 provestikk 1
stk. flint

1023
kvm
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Beskrivelse
Lokalen registrerades 2013 eftersom det farms en muntlig tradition om att det skall ha legat en gray fn'in
vikingatid pa platsen. Vid nyodling pa 1800-tal skall stenar som markerat graven ha tagit bort, men sjalva
gravg6mman lamnades or6rd. Det firms inga upplysningar om fynd.

Vid registreringen 2013 avtorvades en 2x4 m stor yta pa platsen for den formodade vikingtidsgraven. Det
patraffades ett kompakt stenlager i norra delen av den avtorvade ytan, medan den sydliga delen bestod av
ett r6jt parti med kompakt trakolslager. Vid registreringen gravdes inte i trakolslagret. Tva flintavslag
patraffades, trakol oeh branda ben tog tillvara for eventuella senare analyser. Registranten menade att
fynden stamde sa val med lokalbefolkningens vittnesb6rd om en gray pa platsen att vi dare unders6kning
inte var n6dvandig. Det gravde ett provstiek ca. 10m norr om den avtorvade ytan. Stieket gravdes ner till
20 em djup. Dar patraffades ett lager med kol oeh stieket gravdes darfOr inte djupare.
2017 gjordes en tillaggsregistrering oeh da gravdes 11 provstiek. lett av dessa patraffades flintavslag.
Efter tillaggsregistreringen ar arealen pa lokaliteten i Askeladden bestamt till 1034 kvm (med
sikringssone 1730 kvm).
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Strandlinjekurvor, overstfran Kristiansand enligt Midtb@, Pr@seh-Danielsen oeh Helle 2000,justerad sa aft
tidskalan motsvara kalibrerade C14-dateringar. Diirunder fran Lista, orange linje, enligt Romundset et al. 2015.
Strandforsjutningen vid Id 174147 ligger mel/an dessa tva kurvor.
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Fylkeskommunen framfor olika tolkningar av lokalen: Steinalderlokalitetl Steinalderboplasstuft/Grav fra
vikingtid. Uti fran iakttagelsema vid registreringama ar det inte mojligt att avgora vad som ar riktigt. A v
traditionen att doma har stenpackningen haft synlig markering ovan mark innan uppodlingen pa 1800-tal,
vilket talar fOr att det kan ha varit en gray. Stenpackningen upptacktes vid nyodling. Detta visar att det
inte ar modem odlingssten, men det kan vara ett odlingsrose franjamaIder/medeltid. Forekomsten av
branda ben kan stodja tanken att det ar ett gravrose, men benen ar inte artbestamda och kan ocksa vara
djurben fran en stenaldersboplats.
Flintavslagen har framkommit pa ca. 4 respektive 2 meter over havet. De branda benen pa ca. 4 meter
over havet. De narmaste uppgiftema om hogsta kustlinje (marin grense) finns fran Sogne samhalle pa 17
och 18 meter over dagens niva (www.norgeskart.no/geoportal/). I denna del av landet ar det stor skillnad i
strandforskjutningskurvan pa korta avstand och den marina gransen kan vara sa lag som 15 meter over
dagens havsniva vid id 174147. Nar inlandsisen smalte botjar landet hoja sig, men samtidigt hojs
vattennivan i varldshaven. Efter en tid blir landhojningen i omradet sa liten att hojningen av havsnivan
gar fortare an landhojningen. Fran undersokningen av skelettfynden fran Hummervikholmen (Sellevold
och Skar 1999), som ligger pa en linje som har samma landhojning som id 174147, vet vi att stranden
stod ca 1 meter lagre an idag vid ca. 7500 f.Kr. Darefter hojs vattennivan i havet upp tills att stranden i
detta omrade star mellan 5 och 10 meter hogre an idag vid 5500 f.Kr. foljt av en standig landhojning fram
till idag. Detta betyder att en strandbosattning under stenaIder pa id 174147 kan ha agt rum dels ca. 80006000 f.Kr. och dels 3000-2000 f.Kr. I mellantiden lag platsen under havets yta.

Nokkelopplysninger
Det er undersold :fa steinalder-Iokaliteter i Sogne kommune. En undersokelse av denne lokaliteten viI
kunne gi viktig informasjon om kronologi og strandlinjeforskyvning i omradet. Funn av brente bein viser
at det er mulighet for bevart organisk materiale.
ID 174147
Lokalitetens storrelse
Apnet ved registrering
Funn

Nokkelinformasjon
1023 kvm
12 provestikk og 1 sjakt
3 flintavslag
Brente bein
Kull

Forventet ved utgraving

Budsjett

4-5 personer, 6 uker i felt

1800000 kr

Beregning av arbeidstid i felt for id 174147:
Det legges opp til undersokelse av id 174147 ito trinn som fortrinnsvis bor utfores i to pafolge
utgravningssesonger:
Trinn 1:
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Graving av pf0veruter og sjakt. Resultatet av dette trinnet skal danne grunnlag for prioritering i trinn 2.
Trinn 1 kan avsluttes mlr tilstreld(elig inforrnasjon er innhentet.
Trinn 2:
Utgravning av prioriterte hellere/ornrader pa id 174147.

Id 174147. Mattstock = 50 m. 1 meter h6jdkoter. Avgriinsning, provstick och "vikinggraven".

Hellere - kulturhistorisk bakgrunn
To av hellerne (id217419 og id221629) ligger i merheten av bosetningsornradet pa KlepplandiTangvall
med dateringer tiljernalder. Helleren id174127 er datert til yngre steinalder. Den ligger i merheten av
ornrader med flere funn fra steinalder (if. rapport Lindelia - D01e bru), og det er mulig at helleren skal ses
i sammenheng med dette.
Flere teorier har vrert lagt fram om hvem som brukte hellerne. Hellere er ofte brukt i flere faser og over
lang tid, og har spor av flere ulike aktiviteter. I steinalder ble hellerne antagelig utnyttet av sma
fangstgrupper i sammenheng medjakt eller fangst. Fra bronsealder finner vi ogsa spor etter husdyr i
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hellerne. Bruk av hell ere i jernalder har bade veert knyttet til praktiske formal slik som smiing og
keramikkproduksjon, men rituell funksjon er ogsa foreslatt. Funn av menneskebein i mange hellere st0tter
tolkningen av den religi0se funksjonen til hellere (Bmgger 1910, Barndon 2005, Bommen 2009, Bergsvik
& Skeates 2012). Det er funne fragmenterte menneskeskjelett i til sammen 23 hellere i S0r-Norge
(Todnem 1999:103).
Flere hellere har veert unders0kt i Norge, men Ia av disse ligger innenfor Kulturhistorisk museum sitt
ansvarsomrade. Dette har en naturlig topografisk forklaring, sett i forhold til f.eks. Vestlandet. En av fa
unders0kte hell ere er Sandtrahelleren i Vestfold (0stmo 1992). 12006 ble det unders0kt en heller (Id
112779) pa Nordby i Vestfold i sammenheng med E18-prosjektet. Det ble her funnet ildsteder, 0kser,
redskaper og produksjonsavfall fra N0stvetfasen, snorstempelkeramikk, brente bein og enkeltgjenstander
fra neolitikum, ildsteder og korn fra slutten av bronsealder, f0fromersk og romerskjernalder, og esse og
avfall fra smieaktivitet pa 1300-talet (Gjerpe og Bukkemoen 2008).
12011 ble det unders0kt en liten heller pa Gunnarsmd i Larvik, i forbindelse med Vestfoldbaneprosjektet.
I helleren ble det funnet et kulturlag og en samling steingjenstander. Funnet er C14-datert og typologisk
datert til seinmesolitikum (N0stvet). I tillegg ble det dokumentert et ildsted som er C14-datert til
overgangen bronsealder-f0ITomerskjernalder (Reitan 2014). 12013 ble det unders0kt en heller ved Lunde
skole, S0gne kommune, bare noen fa kilometer fra to av de oms0kte hell erne (Viken 2017). Her ble det
funnet aktivitetsspor fra en lang periode (seinmesolitikum - eldre jernalder, 6300 f.Kr. - 550 e.Kr.). Blant
annet ble det funnet en esse for grovrensing av jern og et keramikkproduksjonsanlegg datert til eldre
jernalder (Vi ken 2017).

ID 217419, heller, Volleberg/Tofteland, gnr. 74175
Sogne

VollebergKleppland

Side 15-16.
Vedlegg 9

217419

Heller
(S199),

Ildsted i pr0vestikk
(pst. 16)

Romertid

23 m (b) x 2
- 4,5 m (d) x
2 - 4 m (h)

Beskrivelse
En stor heller under berg, ligger rett ved naveerende bruksveil turvei. Helleren ligger nordvendt, neer
toppen av as, om lag 900 meter nord0st for bebyggelsen pa Monan, ca. 400 meter S0r for bebyggelsen pa
Volleberg, og 0st for dagens E39.
Helleren er 23 m (b) x 2 - 4,5 m (d) x 2 - 4 m (h). 0st i helleren, en stor berghammer stikker ut og danner
tak, stor t0rr flate. Helleren har veert i bruk i moderne tid, rester etter engangsgrill og t0y. Det er ogsa ly
lengre rundt bergnabben. Det ble tatt tre pmvestikk i helleren, to var negative (bestod av grus/forvitret l0s
bergmasse). Ett pmvestikk paviste ett ildsted med noe skj0rbrent stein, m0rk kullspettet masse, ellers sand
og grus. Kullpmve ble tatt ut og sendt til datering (stor heller Volleberg pmvestikk 16 NVP14).
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Pf0vestikk P16: 40x40xlOcm tatt under helleren i s0r0st1ig del. Mulig steinpakning/naturlig nedfall av
stein 1igger som et gulv, 5cm dyp, under denne dukker det opp kullspettet jord og noe smatt med
skj0rbrent stein.
Topplag: 5cm steinpakning
Lag 1: sand, stein (skj0fbrent stein og kullholdig jord, ildsted) kullpf0ve tatt ut og pf0vestikk avsluttet.
Det foreligger ikke opplysninger omjordlagets dybde.
Beta- 433513; (ukal. datering mangler i rapporten), cal. AD 85 - 240.

N okkelopplysninger
Det er unders0kt fa hellere pa S0f- og 0stlandet. En unders0kelse av denne lokaliteten viI kunne gi viktig
informasjon om bruk og datering av helleren, samt utnytting og organisering av gardsmer utmark i
jemalder.
ID 217419
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Funn

Nokkelinformasjon
90kvm
1 pr0vestikk
1 ildsted (kull og skj0rbrent stein)

Forventet ved utgraving
50kvm

ID 221629, to hellere, Kleppland, gnr. 73/10
S0gne

Kleppland-D0le bru, s.17

7 pr0vestikk, samt
etterregistrering

221629

Hellere

Romertid

St0rrelse, se nedenfor

Beskrivelse
Det er registrert to hellere (S28 og S29)i under dette id-nummeret. Helleme ligger i tilknytning til
hverandre.
Helleme ligger ca. 200 meter nordvest for bebyggelsen pa Kleppland, og rett nord for Tinghellerenhelleren, i ulendt utmark. Helleme ligger videre rett S0r for gammel ferdselsvei nord fra Kleppeland
Beskrivelsen fra etterregistreringen er som f0lger:
1) En liten lay heller: 0,5 - 0,6 m (h) x 2,5 m (b) x 1,5 m (d). Ett negativt pf0vestildc ble tatt i
utkanten av apningen (P2).
2) Heller mellom to steinblokker. Helleren er: 2 m (h) x 4 m (b) x 1,5 m (d). Det ble tatt ett
pf0vestikk sentralt i helleren (P6) og det ble pavist et ildstedlkokegrop under torvmassen.
Kullpf0ve ble datert til romertid.
Pa flaten 0st for helleme ble det ogsa pf0vestuldcet. Det ble ikke gjort noen funn av strukturer eller
gjenstander foruten om noe sporadisk trekull og skj0rbrent stein i massene, (og to smajemfragment, som
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ogsa kan vcere fra nyere tid). Jemfragmentene ble funnet i P3 pa flaten S0r for helleme. Denne flaten er
ikke innlemmet i lokalitetsavgrensningen i Askeladden, men omfattes delvis av sikringssonen.
Det foreligger ildce opplysninger om jordlagets dybde eller karakter.
Beta - 440630; 1840 +/-30 BP (cal. AD 85-240).

Nokkelopplysninger:
Det er unders0kt fa hell ere pa S0r- og 0stlandet. En unders0kelse av denne lokaliteten viI kunne gi viktig
informasjon om bruk og datering av helleren, samt utnytting og organisering av gardsncer utmark i
jemalder.
N okkelinformasj on
6 +3,75 kvm (Aske1adden:78 kvm)
7 pr0vestikk
1 i1dsted (kull og sl<j0rbrent stein)

ID 217419
Loka1itetens st0rre1se
Apnet ved registrering
Funn

Forventet ved utgraving
10 kvm + flate= 20 kvm

Id 174127, heller, Holmen, gnr. 51/1
S0gne

Linde1ia D01e bru

Div.
tabeller

174127

Heller
(m.3)

(i a1t 4 pr0vestikk; pst.32,
samt etterregistrering)

Yngre
steina1der

5 m (1) x 2 m
(d) x 0,3-2,5
m(h)

Beskrivelse
Helleren ligger 65 moh., ncer toppen av en asrygg ca. 470 meter S0f0st for bebyggelsen pa Holmen.
Helleren ligger vendt mot s0rvest og mot Trysfjorden.
En stor heller pa 5 m (1) x 2 m (d) x 0,3-2,5 m (h). Rett pa nordsiden av denne helleren finnes det to
steinblokker som former et ekstra rom knyttet til denne store helleren. Det ekstra rommet er 2 m (d) x 2 m
(b) x 0,5-1,4 m (h). Noen steiner ligger pa rad mellom are alene med h0yde forskjell mellom den store
helleren og det lille rommet. Bunnen pa det lille rommet er 30 cm h0yere enn bunnen pa resten av
helleren. Gulvflate dekker hele arealet med jord og noen steiner.
Under etterregistreringen ble det tatt tre negative pf0vestikk; to i helleren (m. 1 og 3) og et i det lille
rommet (m. 2).
Dybde i pf0vestikk inntil35 cm.
Sandholdig jord.
lett pf0vestildc (ps32) ble det funnet en del kull. Pf0ve ble datert:
Beta-362748, NVP2: 4410 +/- 30 BP (3090 - 2910 cal. BC).
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N okkelopplysninger
Det er unders0kt :fa hellere pa S0r- og 0stlandet. En unders0kelse av denne lokaliteten viI kunne gi viktig
informasjon om bruk og datering av helleren, samt landskapsutnytting i yngre steinalder.
ID 217419
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Funn

Nokkelinformasjon
10+4 kvm (Askeladden:55,5 kvm)
4 pmvestikk
kull

Forventet ved utgraving
25kvm

Beregning av arbeidstid i felt for tre heller-Iokaliteter:
Det legges opp til unders0kelse av helleme i to trinn som fortrinnsvis b0r utf0res i to paf0lge
utgravningssesonger:
Trinn I:
Graving av pf0veruter pa alle helleme for a sikre mermere avklaring av funnpotensial (strukturer,
kulturlag, gjenstandsmateriale) og jordlagenes dybde og karakter. Resultatet av dette trinnet skal danne
grunnlag for prioritering i trinn 2. Trinn 1 kan avsluttes nar tilstrekkelig informasjon er innhentet.
Trinn 2:
Utgravning av prioriterte hellere/omracler pa hellerlokalitetene.
ID 217419
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Funn

Nokkelinformasjon
90kvm
1 pr0vestikk
1 ildsted (kull og skj0rbrent stein)

Forventet ved utgraving
50kvm

ID 217419
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Funn

Nokkelinformasjon
6 +3,75 kvm (Askeladden:78 kvm)
7 pmvestikk
1 ildsted (kull og skj0rbrent stein)

Forventet ved utgraving
10 kvm + flate= 20 kvm

ID 217419
Lokalitetens st0rrelse
Apnet ved registrering
Funn

N okkelinformasjon
10+4 kvm (Askeladden:55,5 kvm)
4 pmvestikk
kull

Forventet ved utgraving
25kvm

KHM budsjett for trinn 1

Inntil17 uv: 2-3 personer i inntil 6
uker i felt
36 uv: 4 personer i 9 uker i felt
53 uv

KHM budsjett for trinn 2
Sum totalbudsjett
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Tab ell.' Nekkelinformasjon om de tre hellerlokalitetene Ira fylkeskommunes registreringer.

Oslo 02. mai 2017
Frode Iversen, prosessor
Inger Marie Berg Hansen, forsker
Per Persson, 1. amanuensis
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Side 1

BUDSJETT - SJERSKILT GRANSKING/SJERSKILTE TILTAK ETTER KML § 10
Utf0rende instans
Tiltakskode/prosjektnr.
Prosjektnavn
Sted/gard, kommune, fylke
Kulturminnetypelobjekt(er)
Askeladden ID nr.
Tidsramme i felt
Prosjektansvarlig
Tiltakshaver
Adresse

Kulturhistorisk museum
E39 Vest-Agder
Omrade 1 bosetning
Omrade 1 ID 221634
3 uker i felt, fire personer
Frede Iversen
Nye veier
06.mar.17

Data:

Versiol1sdalo. 0507 2016

(2 I)

12 1.1 )

(kun for
intern bruk) L0NNSUTGIFTER *)
Forarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
781001
781002 Utgravningsleder
781002 Feltleder
Innmaling/GIS
781003
781004 Ass. feltleder

782001
782002
782002
782003
782005
782004

Feltarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Feltassistent
Ass. feltleder

783001
783002
783002
783003
783004

EUerarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Ass.feltleder

(2. 1 11

Sum
I.tr. 81
I.tr. 60
I.tr.
I.tr. 60
I.tr.
I.tr.

10,0
15,0
5,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

J, tr. 81
22,5
timer
I.tr. 60
112,5
timer
I.tr.
timer
I.tr. 60
22,5
timer
I.tr.48
225,0
timer
I.tr. 52
112,5
timer
I.tr.
timer
Andre 10nnsutgifter, skifttillegg my. (Skal spesifiseres i budsjettfoklaring el.l)

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

kr
kr

416,80 kr
264,40 kr

4168,00
3966,00

kr

264 ,40 kr

1 322,00

kr

9456,00

kr
kr

416,80 kr
264,40 kr

9378,00
29745,00

kr
kr
kr

264,40 kr
216,10 kr
230,50 kr

5949,00
48622,50
25931,25

kr

119625,75

kr
kr

416,80 kr
264,40 kr

12504,00
42832,80

kr
kr

264,40 kr
230,50

2644,00

kr

57980,80

264,40 kr

2908,40

kr

2908,40

264,40 kr
264,40 kr

14806,40
4759,20

kr 735,00 kr
kr

35000,60

kr
kr
kr
kr

224971,55
94 105,60
319077,15
191 446,29

kr

510523

495.0
(2.1.3)

I.tr.
Ltr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.

81
60

30,0
162,0

60
52

10,0
0,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

a
a
a
a
a
a

202,0

Naturvitenskap/0vrig kompetanse **)
Metalls0king

\2. 14)

(2.1.51
(2 1.6)

0: 17)
(2 1 B)

i2. 191

(2.2)

775000
700000
900100
782001

Andre 10nnsutgifter
Konservering
Formidling
Interne styringsgruppe mdl
Felttillegg

I.tr. 60
I.tr.
I.tr.
I.tr.

I.tr. 60
I.tr. 60
I.tr.

11,0

56,0
18,0
21

Sum direkte 10nnsutg.
Sosiale utgifter - (Iegg inn %-sats)
Sum 10nn og sos. utg.
Overhead

timer
timer
timer
timer

timer
timer
timer
d0gn

141,83 1% av direkte 10nnsutgifter
60 % av 10nn og sosiale utgifter

SUM samlete 10nnsutgifter (10nn+ sos. utg. + overhead)

a
a
a
a
a
a
a
a

kr

kr
kr

15435,00

forts. nesle side

Budsjettmal RA juni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side 2

averfM Ira laroge s ide:

(kun for
intern bruk)
(23)

784001/784002

DRIFT

kr
4,10
km
Leiebil 500 per d0gn + 200 drift per d0gn
kr

14 000,00

kr

14000,00

Leie av innmalingsutsyr 500 per dag

kr

Letthus, kontainer, toalett mm. 7000 per uke

kr

7500,00
20 420,94
21000,00

netter
dager

Nattillegg .

(stat.reg.)

netter

Diett 6 -12 t

(stat.reg.)

6

72

Hotell, legitimert

785001
785002
785003
785004

Utstyr m.m. **)
Stlme/tyngre utstyr
Smautstyr/arb.klaer/verneutst.
Brakkeleie inkl. frakt
Toalettleie inkl. frakt

('L 4)

(25)

{2 1 I }
12 1.7)

(26)

(2.7)

786000
786000
786002
786001
786003
900100
900100
786004

dager
dager

Administrativ forpl.

784000
784000
784000

netter
d0gn

1680,00
50 400,00

a

Innkj0pt konsulentbistand, og tjenester **)
Konservering
Milj00vervaking
C-14 pr0ver
C14 (se prosjektplan)
Naturvitenskap " )
Naturvitenskap (se prosjektplan)
Gravemaskin
Gravemaskin (se prosjektplan)
Eksterne styringsgruppe medlemmer
Drift styringsgruppem0ter
Trykkeutgifter
Osteologi, 850 per time
3 dager per grav/2 dager per m3 kulturlag

Uforutsett

40 470,00

92550,00

dager

Diett m/overn. (stat.reg.)

Reiseutgifter " )
Kj0regodtgj0relse
(pr.km)
Bil leie (dag/uke/mnd .)
Offentlig transport (fly, tog osv,)

a
a
a
a
a
a
a
a

532,5 kr
365,5
710,00
430,00
280,00 kr
520,00
700,00 kr
0,00
kr

76

(feltsats)

Diett 12 t u/overn.(stat.reg)

t2.31

510523,44

Sum

Diett-/nattillegg
Diett m/overn . (feltsats)
Natttillegg

kr

Inntil 10 % av samlete 10nnsutgifter

SUM samlete driftsutgifter

kr

48920,94

kr
kr
kr

87 000,00
43500,00
114800,00

kr
kr

245300,00
50705,62

kr

451477
kr 962 000

SUM TOTAL

0) F0Y til ytterlige stillingskategorier om n0dvendig
") Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

Signatur:

Budsjettmal RA juni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side 1

BUDSJETT - SJERSKIL T GRANSKING/SJERSKIL TE TILTAK ETTER KML § 10
Utf0rende instans
Tiltakskode/prosjektnr.
Prosjektnavn
Sted/gard , kommune, fylke
Kulturminnetype/objekt(er)
Askeladden ID nr.
Tidsramme i felt
Prosjektansvarlig
Tiltakshaver
Adresse

Kulturhistorisk museum
E39 Vest Agder
Omrade 2 Kleppland , S0gne
Omrade 2 ID 217428 og 221637
10 uker, 4 personer
Frode Iversen

06.mar.17

Dato:

V€fsiollsdato. 05.072016

(21 )
(2 1.1)

(kun for
intern bruk) L0NNSUTGIFTER *)
Forarbeid
781001
Prosjektleder/-ansvarlig
781002 Utgravningsleder
781002 Feltleder
781003 Innmaling/GIS
781004 Ass.feltleder

782001
782002
782002
782003
782005
782004

Feltarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Feltassistent
Ass.feltleder

783001
783002
783002
783003
783004

Etterarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Ass.feltleder

(2.12)

Sum
I.tr. 81
I.tr. 60
I.tr.
I.tr. 60
I.tr.
I.tr.

16,0
24,0
8,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

I.tr. 81
75,0
timer
timer
I.tr. 60
375,0
I.tr.
timer
I.tr. 60
75,0
timer
I.tr. 48
750,0
timer
I.tr. 52
375,0
timer
I.tr.
timer
Andre 10nnsutgifter, skifttillegg my. (Skal spesifiseres i budsjettfoklaring eLI)

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

kr
kr

416,80 kr
264,40 kr

6668,80
6345,60

kr

264,40 kr

2115,20

kr

15129,60

kr
kr

416,80 kr
264,40 kr

31 260,00
99150,00

kr
kr
kr

264,40 kr
216,10 kr
230,50 kr

19830,00
162075,00
86437,50

kr

398752,50

416,80 kr
264,40 kr

42096,80
143040,40

264,40 kr
230,50

8989,60

kr

194 126,80

264,40 kr

10047,20

kr

10047,20

264,40 kr
264,40 kr

90160,40
15864,00

kr 735,00 kr
kr

157474,40

kr
kr
kr
kr

775530,50
324404,41
1 099934,91
659960,94

1650.0
(2.131

I.tr.81
I.tr. 60
I.tr.
I.tr. 60
I.tr. 52
I.tr.

101,0
541,0
34,0
0,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

a kr
a kr
a
a kr
a kr
a

676,0

Naturvitenskap/0vrig kompetanse
Metalls0king

(214)

(2. 15)
12 1.6)
\217)

\2 1 8;

(2.1<)1

(2.::)

775000
700000
900100
782001

**J

.Andre 10nnsutgifter
Konservering
Formidling
Interne styringsgruppe mdl
Felttillegg

I.tr. 60
I.tr.
I.tr.
I.tr.

I.tr. 60
I.tr. 60
I.tr.

38,0

341,0
60,0
70

Sum direkte 10nnsutg.
Sosiale utgifter - (Iegg inn %-sats)
Sum 10nn og sos. utg.
Overhead

timer
timer
timer
timer

timer
timer
timer
d0gn

141,83 1% av direkte 10nnsutgifter
60 % av 10nn og sosiale utgifter

SUM samlete hllnnsutgifter (10nn+ sos. utg . + overhead)

a
a
a
a
a
a
a
a

kr

kr
kr

kr

51450,00

1759896
forts. neste side

Budsjettmal RA juni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side 2

overf0r1 Ira lorrige si de:

(kun for
intern bruk)
{23)

784001/784002

DRIFT

NaUiliegg

(stat.reg.)

Dietl 6 -12 t

(stat.reg.)

338040,00

km
kr
4,10
Leiebil 500 per dl1Jgn + 200 drift per dl1Jgn
kr

53200,00

kr

53200,00

dager
netter
20

Hotell, legitimert

785001
785002
785003
785004

Utstyr m.m . **)
Stl1Jrreltyngre utstyr
Smautstyr/arb.klrer/verneutst.
Brakkeleie inkl. frakt
ToaleUleie inkl. frakt

(2.f.)

(25)

(2 1 ;)
[217)

(2.6)

(2.7)

786000
786000
786002
786001
786003
900100
900100
786004

dager
dager

268

Administrativ forpl.

784000
784000
784000

dager
netter

Dietl 12 t u/overn.(stat.reg)

Reiseutg ifter **)
Kjl1Jregodtgjl1Jrelse
(pr.km)
Bil leie (dag/uke/mnd.)
Offentlig transport (fly, tog osv,)

a
a
a
a
a
a
a
a

532,5 kr
365,5
710,00
430,00
280,00 kr
520,00
700,00 kr
0,00
kr

272

(feltsats)

Dietl m/overn . (stat.reg.)

t231

1759895, 85

Sum

Diett·/nattillegg
Dietl m/overn. (feltsats)
Natttillegg

kr

netter
dl1Jgn

5600,00
187600,00

a

Leie av innmalingsutsyr 500 per dag

kr

Letlhus, kontainer, toalett mm . 7000 per uke

kr

Innkj l1Jpt konsulentbistand, og tjenester **)
Konservering
Miljl1Jovervaking
C-14 prl1Jver
C14 (se prosjektplan)
Naturvitenskap **)
Naturvitenskap (se prosjektplan)
Gravemaskin
Gravemaskin (se prosjektplan)
Eksterne styringsgruppe medlemmer
Drift styringsgruppeml1Jter
Trykkeutgifter
Osteologi, 850 per time
3 dager per grav/2 dager per m3 kulturlag

Uforutsett

144840,00

Inntil10 % av samlete Il1Jnnsutgifter

SUM samlete driftsutgifter
SUM TOTAL

25000,00
70395,83
70000,00

kr

165395, 83

kr
kr
kr

360000,00
180000,00
263760,00

kr

195272,00

kr
kr

999032,00

kr

1 731 104

175436,32

kr 3 491 000

*) Fl1Jy til ytterlige stillingskategorier am nl1Jdvendig
**) Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

Signatur:

Budsjettmal RA juni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side 1

BUDSJETT - SJERSKILT GRANSKING/SJERSKIL TE TILTAK ETTER KML § 10
Utf0rende instans
Tiltakskode/prosjektnr.
Prosjektnavn
Sted/gard, kommune, fylke
Kulturminnetype/objekt(er)
Askeladden ID nr.
Tidsramme i felt
Prosjektansvarlig
Tiltakshaver
Adresse

Kulturhistorisk museum
E39 Vest Agder
Omrade 3 Kleppland (Monan)
Omrade 31D 217418,217421 og 114031
5 uker i felt, 4 personer
Frode Iversen

Dato:

06.mar.17
Versjonsda to. 05.07 20 16

(21)

(kun for
intern bruk)

L0NNSUTGIFTER *)

781001
781002
781002
781003
781004

Forarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Ass. feltleder

782001
782002
782002
782003
782005
782004

Feltarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Feltassistent
Ass. feltleder

783001
783002
783002
783003
783004

E!terarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Ass. feltleder

{21.1)

(2.12)

Sum
I.tr. 81
I.tr. 60
I.tr.
I.tr. 60
I.tr.
I.tr.

12,0
17,0
6,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

I.tr. 81
37,5
timer
I.tr. 60
187,5
timer
I.tr.
timer
I.tr. 60
37,5
timer
I.tr.48
375 ,0
timer
I.tr.52
187,5
timer
I.tr.
timer
Andre 10nnsutgifter, skifttillegg my. (Skal spesifiseres i budsjettfoklaring eLi)

a kr
a kr
a
a kr
a
a

416,80 kr
264,40 kr

5001,60
4494,80

264,40 kr

1586,40

kr

11082,80

416,80 kr
264,40 kr

15630,00
49575,00

264,40 kr
216,10 kr
230,50 kr

9915,00
81037,50
43218,75

kr

199376,25

kr
kr

416,80 kr
264,40 kr

21256,80
71 652,40

kr
kr

264,40 kr
230,50

4494,80

kr

97404,00

264,40 kr

5023,60

kr

5023,60

264,40 kr
264,40 kr

73767,60
7932,00

kr 735,00 kr
kr

107424,60

kr
kr
kr
kr

420311,25
175816,20
596127,45
357676,47

kr

953804

a kr
a kr
a
a kr
a kr
a kr
a

825.0
(2.13)

I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.

81
60

51,0
271,0

60
52

17,0
0,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

a
a
a
a
a
a

339,0

Naturvitenskap/0vrig kompetanse **)
Metalls0king

\2. 14)

(2.15)
{21 .6}
(217)

(21.8)

(2.19)

(2 .~J

775000
700000
900100
782001

Andre 10nnsutgifter
Konservering
Formidling
Interne styringsgruppe mdl
Felttillegg

I.tr. 60
I.tr.
I.tr.
I.tr.

I.tr. 60
I.tr. 60
I.tr.

Surn direkte 10nnsutg.
Sosiale utgifter - (Iegg inn %-sats)
Sum 10nn og sos. utg.
Overhead

19,0

timer
timer
timer
timer

279,0
30,0

timer
timer
timer

35

d0gn

141,83 1% av direkte 10nnsutgifter
60 % av 10nn og sosiale utgifter

SUM 8amlete IIZlnn8utgifter (10nn+ 808 . utg. + overhead)

a kr
a
a
a
a
a
a
a

kr
kr

25725,00

forts . neste side

Budsjettmal RA juni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side 2

overfert Ira lon;ge side:

(23)

(ku n for
intern bruk) DRIFT
784001/784002
Diett-/nattillegg
Diett m/overn. (feltsats)
Natttillegg
(feltsats)

132

netter

Diett m/overn . (statreg.)

dager
netter
dager
dager

(statreg.)
(stat.reg.)

10
128

Hotell, legitimert

784000
784000
784000

785001
785002
785003
785004

Utstyr m.m. *')
St0rre/tyngre utstyr
Smautstyr/arb.klrer/verneutst.
Brakkeleie ink!. frakt
Toalettleie ink!. frakt

(25)

(2 1.7)

{2 1.71
(26)

(2.7)

786000
786000
786002
786001
786003
900100
900100
786004

a
a
a
a
a
a
a
a

532,5 kr
710,00
430,00
280,00 kr

2800,00

520,00

162690,00

a kr 4,10
km
Leiebil 500 per d0gn + 200 drift per d0gn
kr

25200,00

kr

25200,00

netter
d0gn

Leie av innmalingsutsyr 500 per dag

kr

Letthus, kontainer, toalett mm . 7000 per uke

kr

Innkj0pt konsulentbistand , og tjenester .*)
Konservering
Milj00vervaking
C-14 pr0ver
C14 (se prosjektplan)
Naturvitenskap .*)
Naturvitenskap (se prosjektplan)
Gravemaskin
Gravemaskin (se prosjektplan)
Eksterne styringsgruppe medlemmer
Drift styringsgruppem0ter
Trykkeutgifter
Osteologi, 850 per time
3 dager per grav/2 dager per m3 kulturlag

Uforutsett

70290,00

365,5

700,00 kr
0,00
kr

Administrativ forp!.

(2A)

dager

Nattillegg
Diett 6 -12 t

Reiseutgifter **)
Kj0regodtgj0relse
(pr.km)
Bil leie (dag/uke/mnd .)
Offentiig transport (fly, tog osv,)

953803,91

Sum

Diett 12 t u/overn.(stat.reg)

{23}

kr

Inntil 10% av samlete hmnsutgifter

SUM samlete driftsutgifter
SUM TOTAL

89600,00

12500,00
38152,16
35000,00

kr

85652,16

kr
kr
kr

132000,00
66000,00
71280,00

kr

236286.29

kr
kr

505566,29
95087,64

kr

874196
kr 1 828000

F0Y til ytterlige stillingskategorier om n0dvendig
**) Spesifiser/legg ti!. Legg ved underbilag ved behov
*)

Sted/dato:

Signatur:

Budsjettmal RA juni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side 1

BUDSJETT - SJERSKILT GRANSKING/SJERSKILTE TIL TAK ETTER KML § 10
Kulturhistorisk museum

Utf0rende instans
Tiltakskode/prosjektnr.
Prosjektnavn
Sted/gard, kommune, fylke
Kulturminnetype/objekt(er)
Askeladden ID nr.
Tidsramme i felt
Prosjektansvarlig
Tiltakshaver
Adresse

E39
div, S0gne kommune
1 steinalderlokalitet, 4 hellere
174147, 217419, 217419,217419
6-15 uker
Frode Iversen
Nye Veier AS
Dato:
Versjonsdato. 05072016

(2 I)
(21.1)

(kun for
intern bruk) L0NNSUTGIFTER *)
Forarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
781001
781002 Utgravningsleder
781002 Feltleder
781003 Innmaling/GIS
781004 Ass .feltleder

(2. 1 2)

782001
782002
782002
782003
782005
782004

Sum
I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.

70
60

45,0
52,5

65
60

15,0
0,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

Fellarbeid
Prosjektieder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmaling/GIS
Feltassistent
Ass.feltleder

I.tr. 70
112,5
timer
I.tr. 60
787,5
timer
I.tr.
timer
l.tr. 65
135,0
timer
1 462,0
timer
I.tr. 50
I.tr. 60
787,5
timer
I.tr.
timer
Andre 10nnsutgifter, skifttillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjeltfoklaring eLi)

a kr
a kr
a
a kr
a kr
a
a kr
a kr
a
a kr
a kr
a kr
a

3284.5
(21 3)

783001
783002
783002
783003
783004

Etterarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltieder
Innmaling/GIS
Ass.feltleder

I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.
1.1r.

70
60

87,5
1 050,0

65
60

75,0

timer
timer
timer
timer
timer
timer

a kr
a kr
a
a kr
a kr
a

1212.5

Nalurvilenskap/0vrig kompelanse ")

t2.1 4)

I.tr.
I.tr.
I.tr.
I.tr.

(2.15)
(2 1.6)
(217)

i2 1 B)

{2. t 91

(2.~ )

775000
700000
900100
782001

Andre 10nnsulgifter
Konservering
Formidling
Interne styringsgruppe mdl
Felltillegg

I.tr. 65
I.tr. 60
1.1r.

133

Sum direkte 10nnsutg.
(Iegg inn %-sats)
Sosiale utgifter
Sum 10nn og sos. utg .
Overhead

-

SUM

52,5
45,0

timer
timer
timer
timer

a
a
a
a

timer
timer
timer
d0gn

a kr
a kr
a
a kr

140,91 1% av direkte 10nnsutgifter
60 % av 10nn og sosiale utgifter

samlete h2lnnsutgifter (lf1lnn+ 50S . utg. + overhead)

318,70 kr
264,40 kr

14341,50
13881,00

290,60 kr
264,40

4359,00

kr

32581,50

318,70 kr
264,40 kr

35853,75
208215,00

290,60 kr
223,10 kr
264,40 kr

39231,00
326172,20
208215,00

kr

817686,95

318,70 kr
264,40 kr

27886,25
277 620,00

290,60 kr
264,40

21795,00

kr

327301,25

290,60 kr
264,40 kr

15256,50
11898,00

735,00 kr
kr

124909,50

kr
kr
kr
kr

1 302479,20
532844,24
1 835323,44
1 101 194,06

kr

2936518

97755,00

forts. neste side

Budsjeltmal RAjuni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side2

overf0ft Ira l omge side:

(klln for
intern bruk)
(23)

784001/784002

DRIFT
560

(feltsats)

Dietl m/overn. (stat.reg.)

dager

Natlillegg

(stat.reg.)

netler

Dietl 6 -12 t

(stat.reg.)

dager
dager

Hotell, legitimert

542

Administrativ forpl.

784000
784000
784000

785001
785002
785003
785004

Utstyr m.m. **)
Stl2!rre/tyngre utstyr
Smalltstyr/arb.klrerlverneutst.
Brakkeleie inkl. frakt
Toaletlleie inkl. frakt

786000
786000
786002
786001
786003
900100
900100
786004

Innkjl2!pt konsulentbistand, og tjenester **)
Konservering
Milj00vervaking
C-14 prl2!ver
Naturvitenskap **)
div.
Gravemaskin
Eksterne styringsgruppe medlemmer
Drift styringsgrllppem0ter
Trykkeutgifter

(25)

(21;)
(21.7)

(2.6)

(27)

Uforutsett

netter
dl2!gn

Reiseutgifter **)
Kj0regodtgj0relse
(pr.km)
Bil leie (dag/like/mnd.)
Offentlig transport (fly , tog osv,)

(2.4)

dager
netler

Diett 12 t u/overn.(stat.reg)

(231

2936517,51

Sum

Diett-/nattillegg
Dietl m/overn. (feltsats)
Natttillegg

kr

km

a
a
a
a
a
a
a
a
a

549,75 kr
733,00
430,00
289,00
537,00
700,00 kr

kr

kr

687260,00

kr

135000,00

kr

135 000,00

4,10

kr

inkl. frakt og rigg

kr

SUM samlete driftsutgifter
SUM TOTAL

379400,00

0,00

139 d0gn x 500,-

Inntil10 % av samlete 10nnsutgifter

307860,00

365,5

69500,00
117460,70
126000,00

kr

312960,70

kr
kr
kr

152500,00
258000,00
44000,00

kr
kr

454500,00

kr

1 813483

223762,00

kr 4750000

*) F0y til ytlerlige stillingskategorier om n0dvendig
**) Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

Signalur:

BlIdsjetlmal RAjllni 2016
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Flatøy Ellen
Emne:
Vedlegg:

VS: Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner.
Detaljreguleringsplan for E39 Søgne øst-Mandal øst (saknr. 15/08464).
17-00602-6 E39 - Kristiansand vest-Mandal øst - Søgne k Klepland mflbosetningsområde id 861842_16_1.pdf; 17-00602-6 Kartvedlegg 861858
_14_1.pdf; 15-08464-78 §8,4 KHMS uttalelse prosjektplan og vedlegg
signert 1221246_1_1.pdf; kart fra Askeladden.pdf

Fra: Sayej, Ghattas [mailto:Ghattas.Sayej@vaf.no]
Sendt: fredag 5. mai 2017 13:51
Til: Søgne kommune <postmottak@sogne.kommune.no>; Jon Terje Ekeland <jon-terje.ekeland@nyeveier.no>;
Harald J. Solvik <harald.solvik@nyeveier.no>
Kopi: Cappelen, Diderik <Diderik.Cappelen@vaf.no>
Emne: Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner. Detaljreguleringsplan for E39 Søgne øst-Mandal øst
(saknr. 15/08464).

Vi viser til ovennevnte sak og til vårt brev av 17. februar 2017, hvor vi søkte Riksantikvaren om å gi
dispensasjon fra vernebestemmelsene i kulturminneloven for kulturminnene som ligger innenfor den
planlagte E39 traséen gjennom Søgne.
Kulturhistorisk museum behandlet denne saken og anbefalte i brevet til Riksantikvaren den 4. mai 2017 (se
vedlegg), å gi dispensasjon med vilkår om arkeologisk undersøkelser.
Vest-Agder fylkeskommune mottok uttalelse fra Riksantikvaren i dag 5.5.2017 med følgende merknader:
1) Riksantikvaren har bedt Vest-Agder fylkeskommune om å endre status i Askeladden til «ikke

fredet» for hellerne ID114825, 174150 og 174153.
Vi har forandret status på disse hellere og da kan kommunen fjerne dem fra plankartet som
bestemmelsesområde og/eller som hensynssone H730.
2) Riksantikvaren har bedt Vest-Agder fylkeskommune om å revidere hensynssone ved

fornminneparken på Klepland.
Vi har valgt å markere hele fornminneparken som automatisk fredet kulturminner i Askeladden for å
opprettholde dagens hensynssone H730, se vedlagte kart fra Askeladden.
3) Riksantikvaren ber om å inkludere følgende tekst inn i reguleringsplanens bestemmelser, og erstatter

dagens forslag i reguleringsbestemmelsen § 5.2:
«Før iverksetting av tiltak i medhold av planen nærmere enn 100 meter fra automatisk
fredete kulturminner med id 217418, 217421, 217428, 221634 og 221637 (bosetnings- og
aktivitetsområder), id 174127, 217419 og 221629 ( hellere), samt id 174147
(steinalderlokalitet) og id 114031( gravminne), skal det foretas arkeologisk utgravninger av
disse kulturminnene, som er markert som bestemmelsesområde # 10 i plankartet.
Det skal tas kontakt med Vest- Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres
lik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
Oppstart av anleggsarbeid i området før de automatisk fredete kulturminnene er utgravd må
skje i samråd med Kulturhistorisk Museum, UiO. Anleggsarbeidet må ikke hindre museets
1

adkomst til området, eller forstyrre den arkeologiske undersøkelsen (jf. HMS), eksempelvis
ved at det sprenges i museets arbeidstid.
4) Riksantikvaren ber også om at det tas med en bestemmelse som sikrer at automatisk fredete

kulturminner i planens nærområde ikke skades under anleggsarbeidet:
Det skal gjøres nødvendige tiltak under anleggsarbeidet slik at det ikke oppstår skader på
kulturminner i fornminneparken på Klepland, eller på de øvrige automatisk fredete
kulturminnene som ligger nært planområdet (deriblant id 217429, 217430, 217431, 226130).
Eksempelvis ved at kulturminnene gjerdes inn med et midlertidig gjerde av stålnetting, de
merkes i felt, eller at utførende entreprenør underrettes om at arbeidet foregår nært
kulturminner som ikke må skades. Vest- Agder fylkeskommune rådføres i dette arbeidet.

I følge Kulturhistorisk museums forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende kulturminner foreløpig
beregnet å koste inntil kr 11 031 000. Utgravning bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.
For å hindre ytterlige forsinkelse eller evt. innsigelse mott planen, ber vi kommunen om å ta hensyn til
ovennevnte merknader før planen skal vedtas.
Samtidig ber vi tiltakshaver om å varsle oss i god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes realisert.
Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske granskingen.

Hvis mer opplysning er ønsket, ta kontakt med undertegnende.
Med vennlig hilsen,
Dr. Ghattas Jeries Sayej
Arkeolog/konservator
Fylkeskonservatoren
Postboks 517, Lundsiden
St. Hansgate 1, 4606 Kristiansand
Tlf.: 47055907 | E-post: gjs@vaf.no

https://vaf.academia.edu/GhattasJeriesSayej
All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no | @VestAgderfylke

Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde konfidensiell
informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt med oss så raskt som mulig og
merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde konfidensiell
informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt med oss så raskt som mulig og
merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.
2

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Søgne 29. mars 2017
Sak 4/17
ØST.

- OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR E39 SØGNE ØST –

MANDAL

Lunde velforening omfatter områdene Lunde, fra Meieribakken i øst til Lohne Lier i vest og
inkluderer også del av Eik (nord for E39), Masta, Leire, Hakleiva, Halia, Kjelland, Krogan,
Ormelia og Lohne. Dette omfatter ca. 400 husstander.
Lunde velforening har følgende kommentarer til ovenfor nevnte detaljregulering:
Ønske:
Lunde velforening ønsker fremdeles at veistykket fra Vedderheia til Lohne blir lagt i tunell,
ettersom vi anser dette som å være den beste veiløsningen, både for beboere i området,
natur og dyreliv. Er det fortsatt mulig å få utredet dette?
Kommentarer til detaljreguleringen:
 E39 ved Tag (Mellom Vedderheia og industriområdet på Tag)
Vi ser at veien kommer til å stige på strekningen fra utgangen av Vedderhei tunnelen
og frem til Tag for deretter å falle ned til industriområdet på Lohne. Lunde
velforening ønsker at denne “toppen” blir senket slik at en unngår stigningen med
ekstra forurensing som vil bli til belastning for beboere i Vedderheia nord og Lohne.
 Knollebekken (Dåsåna) i Søgne kommune.
Lunde vel ønsker å fokusere på gytebekken (Knollebekken Dåsåna). Dette området
like vest for Lohne Lier industriområde er en meget viktig fiske- og gytebekk for
ørret/sjøørret.
Ut ifra veiplanen forstår vi det slik at man har tenkt igjenfylling av hele området med
stein og grusmasser. Dette vil i så fall medføre at fiskebekken, akkurat der
gytestrekningen er, vil bli lagt i en ca. 215 meter lang rørgate/kulvert.
En slik løsning vil være meget skadelig for fiskebestandens levevilkår og medføre
skade på gytebekken.
Er veiplanen utarbeidet i full overensstemmelse med de aktuelle bestemmelsene i
Laks og innlandsfiskeloven?
Vi vil presisere at denne fiske- og gytebekken er en særdeles viktig gytebekk og
oppvekstområde for sjøørret og laks. Den produserer fisk som kan fiskes i Lundeelva
og hele skjærgården rundt Søgne.
Lunde velforening ønsker at Søgne kommune og Nye veier AS finner en annen
løsning enn røret som planlegges slik at gytebekken kan ivaretas for fremtidig ørret
og laksebestand.
Lunde velforening håper dere tar hensyn til våre innspill.

Ellers er Lunde velforening fornøyd med trasé valg og det arbeidet som er lagt ned i
rapporten som er lagt ut for høring.

Med vennlig hilsen
Lunde velforening
v/ leder
Randi Føreland Hansen
rhf@hotmail.no

Ingirid Geirsdatter Heald Kjær
Gunn Reidun Myran
Anne Lene Føreland Hansen
Jorunn Solgaard
Høringsuttalelsen sendes på e-post til: postmottak@sogne.kommune.no med kopi til
ellen.flatoy@sweco.no og post@nyeveier.no

Vedderheia Velforening
v/leder Asbjørn Sørfonden
Vedderheia 22
4642 Søgne

29. MARS 2017
Søgne kommune
Pb 1051
4682 Søgne
Kopi; Sweco Norge AS

Offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Søgne øst – Mandal øst
Viser til invitasjon for høringssvar i brev fra Søgne kommune datert 13.02.17 vedrørende detaljregulering E-39 Søgne
Øst – Mandal øst, offentlig ettersyn av detaljregulering.
Viser ogsa til tidligere innsendte høringssvar og detaljer i disse, datert 26.03.14 og 25.03.15 og opprettholder innspill
fra disse, særlig følgende momenter fra svaret i 2015:


Reduksjon av støy ved tunellutløp ved Tverråna bør tillegges betydelig oppmerksomhet. Utløpet kan gi
Vedderheia Nord betydelig med støy hvis ikke dette tas hensyn til med støyreduserende tiltak ved f. eks å trekke
korridoren noe sørover i forhold til inntegnet forslag.
Det kan også vurderes å legge veibanen noe ned i terrenget og om mulig forlenge tunellen 1 – 300 meter lenger
vest og om mulig med overbygning over Tverråna. Dette vil kunne redusere potensiell støyproblematikk for
Vedderheia Nord.



Under anleggstiden vil fylkesvei 302 kunne tenkes å bli benyttet til anleggstrafikk. Denne veien er i dag tungt
belastet i forhold til kvalitet og standard opp mot antall biler pr døgn, særlig opp Tinnstøyden og inn i
Vedderheia.
Tinnstøyden er også årlig en utfordring med trafikkstans på dager med vanskelige kjøreforhold. Anleggstrafikk i
tillegg til ordinær trafikk til/fra Repstad og Vedderheia vil gi overbelastning og erfaringsvis stengt vei flere
dager på vinterstid. Vi anmoder derfor at anleggstrafikk går via veikorridor. Eventuell benyttelse av fylkesvei
302 må planlegges godt og anleggstrafikk må tilrettelegges i forhold til ordinær trafikk slik at dette ikke blir en
belastning for beboerne i området.

Slik vi leser forslag til detaljregulering er mange av vare tidligere innspill ivaretatt og fulgt opp.
Vi ønsker imidlertid a na legge til følgende detaljer for omradet tunnelapning ved Tverrana med fokus pa trase videre
vestover:



Vi ber om at helningsgrad inne i tunellen opprettholdes slik at bro over Tverrana vil bli liggende ca 7 meter
over vannspeilet. Dette for a hente mest mulig nødvendig stigning av vei inne i tunellen.
Vi ber videre om at det vurderes om helningsgrad av veien vestover kan senkes slik at topp høyde vest for
kryssing av Tagveien blir noe lavere enn planlagt og at vei vestover fra tunnelapning dermed far lavest mulig










stigning utenfor tunnel. Dette vil redusere bruk av motorkraft vestover og redusere behovet for store
masser/fyllinger omkring veilegemet mot vest.
Var største bekymring er støy fra tunnelapning og fra bro over Tverrana, mot bebyggelsen i Vedderheia Nord.
For a redusere denne støybelastningen mest mulig, foreslar vi følgende:
o Hvis ikke tunellvegg kan forlenges over bro, ma det bygges støyskjerm over bro, mot nord.
Støyskjermen ma løpe fra tunnelapning helt frem til veiskjæring nordsiden av veilegemet. Den ma
være mer enn 1 meter høyere enn tillatt makshøyde for kjøretøy som benytter veien.
o Det ma IKKE bygges støyskjerming pa sørsiden av broen da dette vil gi kast av lyd i retur til
Vedderheia nord.
o Veiskjæring vest for bro, sørlig side ma vinkles mest mulig skratt slik at lyd kastes opp og ikke mot
Vedderheia nord.
o Vi ber om at det ved kryssende interesser mellom støyreduserende tiltak mot bebyggelse og mot
friluftsinteresser, sa prioriteres skjerming av bebyggelse.
Vi ber om at anleggsomradet omkring tunnelapning i all hovedsak legges sør for apningen slik at eksisterende
vegetasjon nord for apningen opprettholdes i sa stor grad som mulig. Det samme gjelder bredde pa
tilførselsvei fra fylkesvei 302. Denne ma bygges slik at den tar bort minst mulig av dagens vegetasjon mellom
tunnelapning og Vedderheia.
Vi har fatt orientering om at det vil anlegges en oppstillingsplass vest for ved fylkesvei 302, nord for
tunnelapning. Denne ma anlegges slik at den ogsa reduserer dagens vegetasjon i minst mulig grad. Vi ber om
at omradet for oppstillingsplassen etter avsluttet byggeperiode tilbakeføres til skogslignende omrade, men at
det opprettholdes en grusplass med plass til inntil 6 parkeringsplasser for omradets hyttebeboere og
turgaere.
Vi ber videre om at turstier og dyretrakk gjenopprettes etter endt byggeperiode og i sa stor grad som mulig
ogsa ivaretas i byggeperioden.
For a redusere støybelastning i anleggsperioden, ber vi om støydempende tiltak i eksisterende skjæring vest
for krysset fylkesvei 302 – Vedderheia. Dette er en stor udekket skjæring som dobler lydbelastningen av
trafikken ved a reflektere all lyd fra trafikk over toppen og inn mot Vedderheia. Anleggstrafikken vil gi
betydelig støybelastning for beboere nær fylkesvei 302.

Med vennlig hilsen

Asbjørn Sørfonden
Leder Vedderheia Velforening

Side 2

Jaktleder i Lohne og Kjelland jaktlag
Rolf Tag
Leireveien 15
4641 Søgne
48241211
E post: rolf.tag@gmail.com

Til Søgne Kommune
postmottak@sogne.kommune.no

Sweco Norge As
v/ Ellen Flatøy
ellen.flatoy@sweco.no

Høringsuttalelse angående detaljregulering for E39 Søgne øst- Mandal øst- Konsekvenser for
HJORTEVILTET
Nye E39 vil få store konsekvenser for hjorteviltet på GNR 69 LOHNE. Vi hadde håpet på at
Søgne tunellen kunne bli forlenget til Havåsen vest. Dersom det blir trase i dagen mellom
Tverråna og Lohne lier industriområde håper vi på at følgende kan bli tatt hensyn til.
1
Tverrånbrua blir liggende like over en meget mye benyttet viltkrysningspunkt øst-vest+nord
syd. Derfor er det viktig at brokarene trekkes lengst mulig bort fra elvebredden på begge sider
slik at viltet best mulig kan passere. Jeg ser at planleggerne har notert noe som vi tidligere har
påpekt og det er at det sprenges ut en tilstrekkelig viltadkomst nordvest for broa.
2
Broa over Tag veien.
Siden dette blir en viktig viltkryssing nord –syd er det viktig at det også her blir mest mulig
avstand mellom brokarene.
.

Søgne 31 mars 2017

Med vennlig hilsen Rolf Tag 48241211

Rolf Tag

Naturvernforbundet i Vest-Agder og en rekke andre organisasjoner
v/kontakt
Naturvernforbundet i Vest Agder
Postboks 718
4666 Kristiansand
Mail: peder@doebla.no (leder)
Evt.
arvid.andersen3@gmail.com (nestleder)
Statens vegvesen, Region Sør
Serviceboks 723
4808 Arendal
og
Nye veier AS
Tangen 76
4608 Kristiansand

Kristiansand/Søgne, 3. februar 2016

E-39-saken – trase-versjon 12200 gjennom Søgne.
Henstilling til Statens vegvesen/Nye veier AS – om Knollebekken (Dåsåna) i
Søgne kommune.
Vi viser til nylig kontakt om saken. Som der nevnt har Naturvernforbundet vært omfattende
engasjert i en ikke helt ulik sak i Lyngdal kommune nylig, hvor konsekvensene for en gytebekk ble
svært dramatiske etter anleggsarbeider. Dette har, hos flere, utløst nytt fokus på bl.a. gytebekken
Knollebekken (Dåsåna) i Søgne kommune. Dette området, gjennom og like i vestkant av Lohne Lier
industriområde, består av en meget viktig fiske- og gytebekk for ørret/sjøørret (anadrom fisk og
stedfisk). Området er også oppdyrkede jorder likedan som det er knyttet betydelige natur-,
ornitologiske, jakt, og generelle rekreasjonsinteresser til stedet.
Iflg. vegplanen så langt, forstår vi at man har tenkt igjenfylling av hele området med stein og
grusmasser. Dette vil i så fall medføre at fiskebekken, akkurat der gytestrekningen er, vil bli lagt i en
ca. 215 meter lang rørgate/kulvert. En slik løsning vil ikke kunne gi fiskebestanden levelige vilkår men
medføre uopprettelig og omfattende skade på gytebekken. Dersom dette området legges i «rør» så
kan bekken avskrives som gyte- og oppvekstområde for fisk for all fremtid.
Vi regner med at veiplanen utarbeides i full overensstemmelse med de aktuelle bestemmelsene i
Laks og innlandsfiskeloven.
Vi vil presisere at denne fiske- og gytebekken er en særdeles viktig gytebekk og oppvekstområde for
sjøørret og laks. Den produserer fisk som kan fiskes i Lundeelva og hele skjærgården rundt Søgne.
Sånne bekker er det veldig viktig å verne da det dessverre blir færre og færre av dem. I den senere tid
har folk begynt å forstå viktigheten av å bevare slike bekker. Disse kystnære bekkene er unike.
Dette området – hele Knollen-jordene fra industriområdet og vestover mot Skryda/Holmen er et
hoved-vilttrekkområde mellom skogsområdene i nordskogen og sørskogen. For å ivareta viltrutene
her vil bro over Knollen sikre en del av trekkrutene, men vil ikke være tilstrekkelig. Derfor bør/må det
også etableres en større viltovergang i området ved Lindliatjønna-området. Skogsområdene på
sydsiden av e39 (kalt sønnerskauen) er et særdeles rikt naturbiotop for mange arter, og deriblant et

kjernehabitat for storviltet (elg). Dersom trekkmulighetene til/fra dette området, fra skogene på
nordsiden av veien, skulle bli stengt eller sterkt redusert av veien, vil det føre til at f.eks. elgen ikke
lenger vil kunne eksistere i dette skogsområdet (sørskauen). Det vil bl.a. frata mange jaktlag i
distriktet muligheten for elgjakt i fremtiden. Vi mener slike konsekvenser er både helt unødvendige,
urimelige og uakseptable.
Vi vil samtidig få gi uttrykk for en betydelig bekymring for Lohnetjønn naturreservat med hensyn til
risikoen for avrenning/tilsig av masser/slam og evt. forurensing fra et så omfattende anlegg. Vi
forutsetter at veimyndighetene er helt klar over utfordringene her, og at de tar fullstendig ansvar for
at skader på denne måten ikke rammer naturreservatet.
Vi mener at en evt. igjenfylling av dette området er unødig brutalt med uakseptable konsekvenser.
Det er vanskelig å forstå at man har valgt å nedfelle i veiplanen en så hensynsløs måte å krysse dette
området på.
Naturvernforbundet og øvrige undertegnede parter vil derfor sterkt henstille til Statens
vegvesen/Nye veier AS om å ikke igjenfylle dette området med overskuddsmasser som fundament
for en evt. ny motorvei. Vi mener brualternativet er eneste akseptable løsning dersom veien skal gå
her. Det vil i så fall, sammen med god ivaretagelse av vilt-trekkene, et stykke på vei, sikre fiske/gytebekken, bestandene av jaktbart vilt og øvrige frilufts- og naturverdier samt dyrkamarka der.

Med hilsen

For Naturvernforbundet
Peder Johan Pedersen, Arvid Andersen og Dag Øystein Kerlefsen
For Søgne jeger og fiskerforening
Roald Pettersen og David Kobbevik
For
NZF Norsk Zoologisk Forening, Sørlandavdelingen.
NOF Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokallag.
ABF Agder Botaniske Forening.
Odd Kindberg, Søgne
For Lundeelva elveeierlag
Frank Solås, Magne Einarsen, Rolf Tag
For MDG –Miljøpartiet De Grønne
Yngvar Monstad
For Lohne og Kjelland jaktlag
Rolf Tag
For Tofte og Dal jaktlag
Olaf Holmen
For Sjøørret-klubben
Kjetil Sjølingstad
For Søgne Sosialistisk venstreparti
Per Kjær

For Søgne Venstre
Arild Berge
Svein Knutsen og Signe Kristiansen
Nabo til og bruker av området
For Trysnes jaktlag
Roy Andersen
For Ormestad & Oftenes jaktlag
Gunnar Ormestad
For Lunde vel-forening
Leder Randi Føreland Hansen og nestleder Finn Arvid Engenes

Kopi til:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Søgne kommune
Samferdselsdepartementet
Klima og miljødepartementet
Miljødirektoratet.

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
postmottak@sogne.kommune.no

Søgne, 2. april 2017

OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR E39 SØGNE ØST – MANDAL ØST.
HØRINGSUTTALELSE - Frist 5. april 2017.

Naturvernforbundet har avgitt 2 uttalelser ved tidligere høringsanledninger og skrevet
kronikker og debattinnlegg m.a. i Fædrelandsvennen om planene om ny motorvei gjennom
Søgne og mellom Kristiansand og Sandnes og redegjort for vårt syn som i hovedsak er at vi er
motstander av at det bygges flere motorveier. Vårt alternativ er å satse på eksisterende
veitraseer, bygge disse ut ikke minst med henblikk på å styrke trafikksikkerheten og forsere
utbygging av jernbanen. I denne omgang skal vi ikke utdype dette ytterligere, men
konsentrere oss om de alvorlige konsekvensene planen for ny E39 vil ha for natur og miljø
gjennom Søgne kommune.
Det er særlig 3 områder vi har sterk uro for. Det gjelder Trysfjorden, gytebekken på Knollen
og Lohneskogen mellom industriområdet og Repstadvannet.
Vi vil også minne om at Naturvernforbundet tidligere har hatt møter med Statens Vegvesen
om sandsvalekolonien på Monan. Det ble da tatt hensyn under hekkerperioden med den
anleggsvirksomheten som da pågikk i området. Kolonien hadde tillhold ved det tidligere
sandtaket på Monan med vellykket hekking sist sommer, og vi ber om at nødvendige hensyn
blir tatt slik at rødlistearten kan fortsette å hekke i dette området.
Dåsåna
Når det gjelder gytebekken på Knollen har veiplanen avstedkommet mye frustrasjon og
engasjement fra mange parter, diverse jaktlag, velforening, enkeltpersoner osv. Det ble i
februar 2016 sendt en «Henstilling» til Statens vegvesen/Nye Veier om saken. Akkurat der
veien er tenkt lagt på ei svær fylling, og bekken i et ca. 200 meter langt rør/kulvert er den
anadrome fiskens eneste gytestrekning. Ødeleggelse av gytestrekningen vil derfor få
alvorlige konsekvenser for fiskebestanden i hele elva Dåsåna, Lohnetjønn naturreservat og
Lundeelva. Likedan vil gjenfylling av Knollen-dalen stenge denne viktige vilttrekk-korridoren.
Vi er klar over at det blir viltovergang langer vest, over tunnelen ved Lindlia, men det er
utvilsomt at viltet vil få krysseproblemer med kun denne.
Vi vedlegger dokumentet her som del av våre merknader og ber om at hensynet til denne
særdeles viktige gytebekken tas på ytterste alvor. Teksten i vedlegget taler for seg selv.

____________________________________________________________________________________________________
Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Telefon: +47 23 10 96 10 – Faks: +47 23 10 96 11
E-post: naturvern@naturvernforbundet.no – Internett: www.naturvernforbundet.no – Bank: 7874.05.56001 – Org nr: 938 418 837

Naturvernforbundet har tidligere hatt nær og god kontakt med Statens Vegvesen
vedrørende bygging av ny small 4 feltsvei over Klepplandssletta og kryssing av
Klepplandsbekken. Da ble særlige hensyn tatt og gjennomført for god kryssing for anadrom
laksefisk under E39.
Naturvernforbundet forventer at gytemulighetene for anadrom laksefisk i Dåsåna ikke
ødelegges eller forringes. Vi viser til naturmangfoldlovens § 1 og 4-5 og til lakse- og
innlandsfiskeloven § 1 og 7.
Forurensing i Trysfjorden
I morgennyhetene 03.02.2017 P2 uttalte klima og miljøminister Helgesen i et intervju sitat:
Den største kilden til vår mikroplastforsøpling i havet, er slitasje fra bildekk. Mikroplast er all
plast mindre enn 5mm og som forskere er svært bekymret for med hensyn til opptak i
næringskjeden fra alger og videre til større dyr. Mye av plasten i havet blir over tid malt i
stykker til mikroplast. I tillegg kommer tilførsel av mikroplast fra ulike kilder på land.
Miljødirektoratet viser til en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Mepex. Her blir
Norges årlige utslipp av mikroplast anslått til 8000 tonn, og slitasje fra bildekk utgjør ca 4500
tonn. Naturvernforbundet har sendt brev til Statens Vegvesen om spørsmålet og fått svar fra
Lene Jacobsen. Vi siterer fra svaret med uttalelse fra Sondre Meland i Vegdirektoratet:
Det er svært vanskelig å kvantifisere mikroplast i miljøprøver og det jobbes veldig
internasjonalt for å prøve å etablere analytiske metoder. Statens vegvesen tror at mye av
dekkpartiklene vil holdes tilbake i sideterreng/grøftsystem og evt. i rensebasseng. Dette er
imidlertid antagelser, og vi håper at vi bl.a. gjennom CEDR skal få bedre oversikt. Hvis det
viser seg at temaet blir for dårlig belyst i CEDR, så kan det hende vi kommer til å inkludere
dette i REHIRUP-prosjektet (NordFoU). Men det får vi komme tilbake til i løpet av våren da vi
vet litt mer om hva vi kan forvente i CEDR. (Conference of European Directors of Roads) hvor
Statens vegvesen er medlem)

Naturvernforbundet registrerer at for deler av veien gjennom Søgne fra Monantunellen mot
øst vil planforslaget ha tiltak for oppsamling etter dekk- og veigrunnslitasje med til eksempel
avrenning fra basseng til Monanbekken / Søgneelva.
Lenger vest føres veiplanen gjennom vesentlige og sterkt befolkede områder og krysser
vassdrag ellers i den planlagte dagtraseen, og det må innarbeides tiltak også her for å samle
opp slik avrenning på en forsvarlig måte, til eksempel ved Repstadvannet, vest for Tverråna,
fra Dåsåna.
På informasjonsmøte i Søgne etterlyste Naturvernforbundet tilsvarende tiltak for
oppsamling for den vel 0,5 km lange broa over Trysfjorden. Det ble da svart fra rep fra Nye
Veier at det ikke var planlagt. Forurensingen vil med andre ord tilføres Trysfjorden – en
svært sårbar og høyst sannsynlig en allerede belastet terskelfjord.
Naturvernforbundet kan ikke akseptere at dekk- og veibaneslitasje og (ekshaustutslipp ved
nedbør) tilføres Trysfjorden. I planforslaget må det innarbeides tiltak for oppsamling av
denne forurensningen. Det vises til forurensingsloven, særlig § 1, 2 og 7. I forhold til den

usikkerheten Vegvesenet har svart oss, se sitat, mener vi at naturmangfoldlovens § 9 her
også vil ha relevans.

Biologisk mangfold / friluftsområde - Lohneskogen
Tap av biologisk mangfold som er en av vår tids største miljøproblemer, har ofte en direkte
sammenheng med ødeleggelse av natur. Med de store naturødeleggelsene som en ny 4
feltsvei gjennom Søgne i åpent landskap vil resulterer i, er det grunnleggende viktig at
kunnskapsgrunnlaget for naturtyper og på artsnivå er godt. Det krever, slik vi ser det, en
aktiv kunnskapsinnhenting basert på nye feltundersøkelser. I en slik prosess vil også lokal
kunnskap fra foreninger og enkeltpersoner være til stor hjelp.
Naturvernforbundet er kjent med at Lohneskogen er et rikt område for mange arter. Av fugl
vil vi spesielt nevne de fleste spetteartene, hvitryggspette i særdeleshet, vendehals,
rovfugler mfl. På informasjonsmøte i Søgne stilte Naturvernforbundet spørsmål om
undersøkelser vedrørende amfibier. Det ble da bekreftet fra Nye Veier at det ikke er fortatt
slike undersøkelser.
Naturvernforbundet ber om at Lohneskogen undersøkes nærmere for biologisk mangfold.
For øvrig vil vi beklage om veiplanene føres gjennom dette viktige området for biologisk
mangfold og svært verdifullt rekreasjonsområde for kommunens innbyggere.
Miljødirektoratet forventer at alle landets kommuner kartlegger og verdifastsetter sine
friluftsområder innen 2018. Vi regner da med at Lohneskogen vil være blant kommunens
viktige områder. Det styrker forslaget vårt om å bruke god tid før endelig vedtak for
veiplanen. Årsmøteuttalelse fra Søgne Arbeiderparti er vedtatt, men ikke kommet i referat
ennå og vedtak i Søgnes plan- og miljøutvalg at veiplanene som er i planforslaget for
Lohneskogen er svært problematiske i sentrale politiske fora i Søgne:
Naturvernforbundet er kjent med at Arbeiderpartiet i Søgne vedtok på sitt
årsmøte 2017 at de vil be NYE Veier AS levere en utredning om tunnelløsning,
enten som forlengelse av Søgnetunnelen, eller som tunnel fra vestsiden av
Repstadveien til inn i Lohne Lier/Skryda.
Vedtak i Søgne plan- og miljøutvalg, 25.01.2017: Ber om å få en utredning på
muligheten for å senke veien gjennom Lohneskogen, eventuelt la den gå i
tunnel.

Biologisk mangfold - området vest for Trysfjorden
Naturvernforbundet viser til at områdene langs Skiftebekken har stor fuktighet og er et
særlig rikt område for nasjonalt viktige naturtyper. Ospedal lokaliteten har rødelistearter
som kun eksisterer på 6 andre lokaliteter i landet (planbeskrivelsen side 123).
Naturvernforbundet registrerer at det fremkommer av planbeskrivelsen at naturtypene rik
edelløvskog (Ospedalen) og gammel, fattig edelløvskog (Holmen SØ) er relativt sjeldne – i
nasjonalt perspektiv – da de stort sett bare finnes i lavereliggende kyststrøk i den sørlige
delen av landet. Naturvernforbundet mener det fremkommer utilstrekkelige vurderinger

om hvordan så sentrale verdier skal bli sikret. Vi viser her til at miljøinteresser av så stor
verdi har forrang opp mot andre hensyn (i dette tilfellet behovet for ny vei), og må derfor
vurderes særskilt. Kunnskapsgrunnlaget på artsnivå er for dårlig, også for nasjonalt viktige
enkeltarter i tilstøtende områder med den påvirkning annleggsvirksomhet over lang tid vil
forårsake. Det vises til at det i tidligere rapporter står at det er potensiale for funn av
rødlistearter. Det må da som utgangspunkt foretas nærmere undersøkelser på artsnivå.
Anleggsvei i en lengde av 500 meter er en vesentlig årsak til konflikt med nasjonalt viktige
naturverdier. Området må i sin helhet vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12, og
berørte naturverdier vil måtte veies opp mot andre interesser.
I tillegg vil Naturvernforbundet sterkt beklage at Vestlandske Hovedvei på begge sider av
Trysfjorden vil bli vesentlig forringet som et regionalt / nasjonalt viktig kulturminne .
Planforslaget må justeres slik at kulturminnet ikke blir forringet.
Konklusjon
Naturvernforbundet mener veien ikke kan bygges etter forelagt plan. Veiplanen bør utsettes
til alle forhold vedr. forurensing, miljø og natur er undersøkt, vurdert nærmere og
alternative løsninger for de to mest problematiske områdene, Lohneskogen og kryssing med
bro over Trysfjorden er vurdert på nytt.
I fall ny E39 skulle bli bygget, ber Naturvernforbundet at den primært legges i tunnel som en
forlengelse av «Søgne-tunnelen» frem til Lohne Lier, eller at den går i lavbro over
Repstadvannet og fortsetter ned i tunnel under Lohneskogen. Da vil man spare
Lohneskogen, Knollen, dyrkamarka og gytebekken der. Naturvernforbundet vil også be om
ny vurdering av trasevalg for ikke å krysse Trysfjorden med bro.
Naturvernforbundet i Vest-Agder
Postboks 718
4666 Kristiansand

04.04.2017 Peder Johan Pedersen og Arvid Andersen, leder og nestleder
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Oppsummering
Valg av trase for E39 fra Tverråna til Lohnelier er svært uheldig for mange av beboerne på denne
strekningen. StØy og tap av tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet er ikke i tilstrekkelig grad tatt
hensyn til. For Gnr. 69 Bnr. 14 er ulempene spesielt store med deling av to skogseiendommer.
Planlagt anleggsvei rett ved beboelseshus og hage vil gi støy og stØv i anleggsperioden. Etter
anleggsperioden er denne planlagt utvidet til skogsbilvei for også å omfatte andre skogseiendommer

enn i dag.
FØlgende generelle punkter bør derfor tas med for videre vurdering og godkjenning av

reguleringsplanene:

o

Det er ønsketig ut fra miljø- og helsemessige forhold for beboerne på Lohne å legge veien

lenger nord.

.
o
.
.
o

De totale støyforholdene i dalen og påvirkning dette har på beboerne og miljøet må vurderes

ut fra en total belastning.
Kommunen må stille strengere krav til stØydemping av ny E39 både syd og nord for veien.
Grunnlaget for støyberegningene må klargjøres. Gjelder dette for hele året, eller på
sommeren med lauv på trærne.
Vil det bli restriksjoner på hogst syd for nye E39 for å opprettholde grunnlaget for
stØyberegningene.
Kjøring på Lohneveien i forbindelse med masseforflytning er ikke akseptabel ut fra
trafikkforholdene, støyforholdene og mangel på sykkelsti.

o

For å ta vare på myke trafikant er bør den planlagte og vedtatte sykkelstien bygges så fort
som mulig, fra Ormelia hvor den stopper i dag, og opp til Lohnelier.

.

Reguleringsplanen må ta hensyn

til dyrelivet i området på Lohne og gi viltet muligheter for å

krysse E39.

o

Søgne kommune må spille en aktiv rolle angående helse og miljøforhold iforbindelse med

utbyggingen og ikke la Nye Veier overlate løsninger og premiss-setning til kontraktører.
Følgende punkter for Gnr. 69 Bnr.

t4

bør tas med for videre vurdering og godkjenning av

reguleringsplanen.

o

Deling av skogen og endrede forhold med skogsbilveier og driftsmuligheter må vurderes av
jordskiftet dersom det ikke oppnås andre bedre frivillige løsninger.

.

De

.

skal bevares angående den vannføring som er nå.
Anleggsvei på nåværende Tagvein mellom boligene er ikke en løsning. Blir dette aktuelt må
det settes opp stØyskjerming mot husene Lohneveien L64 og I72. Kiøringen skal begrenses

.

to bekkene fra myrene på Bnr. 69 Gnr. L4 som renner gjennom hagen til Lohnevien t72

til et minimum itid og omfang, og ikke omfatte masseforflytning.
Oppnås det ikke en fornuftig tilgang og drift av skogsområdene må jordskifte trekkes inn for
å sikre tilgang til områdene som oppstår etter delingen av de to eiendommene på Gnr. 69
Bnr. 14. Eventuelt må endring av grenser for mer hensiktsmessige eiendomsforhold
vurderes.

Begrunnelse for punktene finnes videre i dokumentet.

Generelt for Lohne
Grunnlaget for høringsuttalelsen er tilgjengelig dokumentasjon for utbyggingen av E39 Søgne øst Mandal Øst. Da spesielt strekningen fra Tverråna til Lohnelier.
Dette området har spredt bebyggelse med noe fortetning. Området har en fylkesvei langs
bebyggelsen, og E39 på motsatt side av dalen mot syd. En ny E39 vil føre til at beboerne får en vei på
hver side av dalen i tillegg til fylkesveien i midten. Området som allerede har en stor miljøbelastning
med støy fra eksisterende E39 vil få en sterk Økning i miljøbelastningen for området med tanke på
stØy og tap av frilufts- og rekreasjonsområder.
Lohnevein er belastet med tung- og anleggstrafikk til industriområdet og deponeringsområdet på
Knibe. Denne trafikken foregår til sent på kveld og også i helger. Støynivået fra nåværende E39 er
allerede en stor negativ miljøfaktor for området med stØynivå på enkelte områder over 60 dB på

dagtid. Selv om denne stØyen forventes å avta noen vil ny støy fra nord {nye E39) komme i tillegg.
Når nye E39 står ferdig må det påberegnes økt trafikk vestover på fylkesveien fra Vedderheia, Lunde
og videre oppover dalen mot krysset på Lohnelier.
I forbindelse med arbeidet med nye E39 vil trafikken på Lohneveien Øke. For å ta vare på myke
trafikant er bør den planlagte og vedtatte sykkelstien bygges så fort som mulig fra Ormelia, hvor den
stopper i dag, og opp til Lohnelier.
Støy har etter hvert fremstått som en betydelig faktor i folks fysiske og psykiske helse. Flere
undesøkelser og forskrifter fastslår dette. Fokus på stØy har de senere årene fått stor
oppmerksomhet og mye tyder på at kravene til lavere støynivåer vil bli skjerpet i årene som kommer.
Arbe idsm i ljølove n og Arbeidsti lsynets påpeker at:

Støy virker inn på flere ting enn hørselen, og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører
hørselstap Støy kan blant annet:

o
.
.
c
.
.

påvirke hjerte og karsystemet.
gi høyere blodtrykk.
bidra til muskelspenninger, fordøyelsesbesvær med mer.
påvirke ufødte barn.
bidra til stress, selv når lydnivået er relativt lavt.
virke irriterende, trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten.

Uansett hvordan man tolker <Fagrapport Støy)) fra SWECO så vil en ny E39 iforeslåtte trase frata
området store rekreasjonsområder i nærområdet, påføre beboerne uønsket stØy og redusert
livskvaliteten. I tillegg vil eiendommene få et Økonomisk tap, da området vil være mindre attraktivt
markedet.

i

Rapporten oppgir 1-2 dB som beregningsusikkerhet. Hver gang lydtrykknivået dobles Øker
desibelnivået med 3 dB. Det er ikke oppgitt en årstid dette gjelder for. Vår og høst uten blander på
trær og lite grunnvegetasjon kan gi andre resultater. Det kan derfor tenkes at stØynivået er høyere
enn det som fremkommer av tabellene. Beregnede støynivå er beregnet med ny veg som eneste
støykilde. Her må en totalbetraktning av stØynivået legges til grunn.
I rapporten henvises det

til et vedtak av Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak for

kommunedelplanen for E18/E39 Vige - Volleberg der fremgår det at for delstrekket skal det
gjennomføres stØyskjermingstiltak med noe høyere ambisjonsnivå enn forutsatt i stØyberegningene
som ble gjennomførti forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan for delstrekket.
Dette må også gjØres for strekningen Tverråna

-

Lohnelier.

Valg av trase
Søgne kommune hadde tidligere i saksbehandlingen anledning til å velge en annen trase for denne
strekningen. Andre heqsyn en bo- og miljøforhold på strekningen synes å være lagt til grunn. Dette
muligens til fordel for apdre miljøgevinster på andre strekninger innen kommunen. Ved valg av en
trase lenger nord ville mange av de negative miljøaspektene blitt vesentlig mindre for beboerne på
strekningen Tverråna - Lohnelier.

Dyrelivet i Lohneskogen
Oppdeling av skog og mark vil hindre videreføring og utvikling av dyrelivet i hele Lohneskogen
mellom gamle og nye E39. Det er mye dyreliv som beveger seg i og rundt våtmarksområdet mellom
eksisterende E39 og i Lqhneskogen nord for fylkesveien. Dette habitatet blir betydelig redusert med
risiko for at dyrelivet mellom gamle og nye E39 etterhvert ikke har tilstrekkelig levegrunnlag på det
arealet som blir igjen.
Det er ikke planlagt viltoverganger/underganger på strekningen Tverråna-Lohnelier utover en
undergang på Tag og eventuelt passeringsmulighet under nye E39 langs Tverråna ved Vassbotn.
Dette vil i stor grad forsterke isoleringen av området mellom gamle og nye E39 for vilt. Med ny E39
lengre nord eller med lengre strekk i tunell på strekningen Tverråna - Lohnelier vil areal for
opprettholdelse av dyreliv og viltbestand ivaretas.

Eier av Gnr. 69 Bnr. 14
Som eier av Gnr. 69 Bnr, 14 viljeg få de to skogseiendommene delt i4 mindre deler. To av disse vil få
svært vanskef ige driftsforhold. Områdene blir så små at lønnsomheten ved hogst vil bli liten om i det
hele

tatt lønnsom.

Jordskiftet (Marnar jordskifterett i sak nr. 5/L996) bestemte at Havåsmyrveien skulle være driftsvei
for eiendommen i vest. Veien som er en del ijordskiftet er ikke planlagt videreført. Denne endringen
vil gi en svært lang driftsvei med store utgifter for å få ut tØmmer. Områdene blir så små at stordrift
ikke er aktuelt. For skogstykket øst som blir liggende syd for nye E39 blir det ekstra vanskelig å
komme til. Tilgang til defte område har gått gjennom Tag området og så sydover. Denne muligheten
blir nå borte når nye E39 deler området i to.
Dersom det kan oppnås en frivillig og fornyftig omfordeling av eiendommer, slik at drifts- og
veiforhold blir tilfredsstillende for flere, er dette å foretrekke. Dersom det blir vanskelig må
jordskiftet komme tidlig inn for å vurdere andre fordeling av terreng og driftsforhold enn det som blir
resultatet av reguleringsplanen.

området Øst er det to myrer. TØmmyra og Fiskemyra som begge har vannfØring ned til det gamle
vannverket på gården. De to myrene gir vann til bekker som ender opp i den gamle demningen til
vannverket. Denne og tilstøtende dam i hagen utgjør en vesentlig del av hageanlegget. Et tap av
denne vannkilden vil forringe eiendommens uteområde og må unngås. Det må derfor tas hensyn til
når disse myrene fylles opp med masse.
I

I møte med Nye veier på Rådhuset i Søgne 01.03.2017 ble det opplyst av Tagveien ville bli brukt som
anleggsvei i byggeperioden. Veien ville også bli noe endret og ny tØmmerbil vei til andre eiendommer

lagt ut fra denne veien. Det kunne heller ikke utelukkes massetransport ned denne veien for videre
transport på Lohneveien. Anleggsvei iflere år langs hagen med stØy og stØv er ikke akseptabelt uten
at det gjØres kompenserende tiltak eller erstattes. Massetransport opp eller ned denne veien vil
være en forsøpling av vår eiendom i tiden dette pågår.
Håper kommunen ser sitt ansvar i behandling av reguleringsplanen og ikke lar Nye veier, slik det ble
sagt på møte, i stor grad overlate til entreprenørene og avgiøre hva som er best sett ut fra en
Økonomisk drift.

Oppfordring til Søgne kommune
Kommunen har fått lagt ny E39 i tunnel

på strekningen Tangvald

- Lunde frem til Tverråna.

Derigjennom har de oppnådd store miljøbesparelser for denne delen og de mange som bor her.
Dette er et vært et godt tiltak. Håper også at vi videre vestover i kommunen kan få litt hjelp til å
begrense virkningene av utbyggingen av nye E39. En mere nordlig trase og ikke minst en mere
offensiv holdning til støyreduksjon i våre områder er svært Ønskelig.

Dato:

Med hilsen

Øystein Støle Lohne

Lohneveien t72
4642 Søgne
Gnr. 69 Bnr. 14

Telefon:

380 51 560

Mob.:

48 88 14 2t

Epost:

ost-loh@pnline.ng

Fra: Lars Pedersen[Lars.Pedersen@sor.no]
Sendt: 05.03.2017 10:09:13
Til: Postmottak
Tittel: Høringsuttalelse - offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Søgne øst - Mandal øst. Regulert ikke opparbeidet
sykkelsti på fylkesveien til planlagt kryss Lohnelier.

Det vises til mottatt brev fra Søgne kommune med referanse: 2015/2462-4629/2017
Jeg er grunneier av gnr 69, bnr 1 i Søgne kommune og bor langs Lohneveien med adresse Lohneveien 196.
Denne uttalelsen kommer fra meg som innbygger i Søgne, som beboer langs Lohneveien og som medlem av Lunde Vel
da det ble vedtatt reguleringsplan for sykkelsti fra Ormelia til Lohnelier. Sykkelstien er nå regulert og for opparbeidelsen
av denne er det et rekkefølgekrav som knytter seg til bebygd areal i industriområdet på Lohnelier. I orienteringsmøtet
som Nye Veier AS og Søgne kommune holdt 1.mars ble det opplyst at dette rekkefølgekravet var planlagt videreført.
Det ble videre opplyst fra kommunens side at det ikke p.t. var planlagt å knytte opparbeidelse av denne sykkelstien til
arbeidet med ny E-39 og krysset på Lohnelier, men at kommunen ønsket innspill.
Mine innspill er:
Hvis det ikke gjøres noe opparbeidelse av sykkelsti på denne strekningen Ormelia - Lohnelier, vil Søgne
kommune stå overfor at:
‐

Kommunen får en påkobling fra fylkesvei til ny firefelts E39 med ferdig opparbeidet «park and ride» anlegg. Det
er i reguleringsplanen for ny E39. Men, Søgnefolk som vil parkere sykkelen sin for å bruke miljøvennlig
offentlig transport vil ikke få gang- og sykkelsti som fører til krysset. Strekningen Ormelia til Lohnelier er
trafikkfarlig med liten veiskulder og uoversiktlige partier i dag.

‐

Biltrafikken til og fra krysset må forventes å øke vesentlig. For arbeidstagere på bedriftene i Lohnelier, for
skolebarn og andre myke trafikanter langs Lohneveien vil faren for alvorlige ulykker øke vesentlig. Denne faren
vil redusere mulighet for Søgnefolk til å velge å være myke trafikanter.

‐

Det forventes at etablering av krysset på E-39 ved Lohnelier vil øke attraktiviteten av etablering av næring i
industriområdet. Grunnet rekkefølgekrav om opparbeidelse av sykkelsti, vil etablering av store aktører med
arbeidsplasser til Søgne kommune kunne bli forhindret av rekkefølgekravet. Valg om å velge Mjåvann
Industriområde i Songdalen med klare tomter i stedet, er en risiko for Søgne kommune. Vi trenger enkel
etablering av arbeidsplasser i kommunen i framtiden. Lohnelier industriområde er eneste sted i Søgne hvor
større aktører kan etablere nye næringsbygg.

‐

Tagsveien midt mellom Ormelia og Lohnelier er foreslått som anleggsvei. Anleggstrafikk vil da gå langs en
veistrekning som ikke har gang-sykkelsti og som barn har som skolevei. Nye Veiers målsetning om null skadde i
anleggsperioden vil her måtte håndtere en risiko som øker for myke trafikanter og spesielt skolebarn i Søgne.
Hva kan Søgne kommune gjøre:
‐

Ta aktiv eierskap til etablering av allerede regulert sykkelsti i en helhet som henger sammen med en fantastisk
muliget for Søgnefolk til å sykle eller gå til «park and ride»- anlegget ved ny E39. Dette for å kunne reise med
buss som kan bringe dem til og fra arbeidsplassen utenom Søgne på en effektiv og miljøvennlig måte.
Hele Vedderheia, Ausvigheia, Kjellandsheia, Lunde og Lohne vil trolig ha kortest vei til E39 via krysset i
Lohnelier.

‐

Se aktivt på mulighetene til å opparbeide rimelig hele- eller deler av regulert sykkelsti fra Ormelia til Lohnelier.
Tilgang på masse og anleggsmaskier og målsetning om null skadde i anleggsperioden bør gjøre Nye Veier
interesserte i å kunne ta med i anbudet sitt mot entreprenører å få tilbud om / stille krav om slik opparbeidelse.

‐

Kommunen kan oppnå:
o Mulighet til å sykle / gå til E39 krysset / Lohnelier næringsområde på en trafikksikker måte for bygdas
innbyggere.
o Fjerne faren for alvorlige ulykker på myke trafikanter langs strekningen.

o Få opparbeidet gang – sykkelsti rimeligere enn ellers pga anleggsarbeid og massetilgang i forbindelse med
ny E-39.
o Kunne tilby store næringstomter raskere siden en sykkelsti står ferdig eller at det er lite som gjenstår for å
få den ferdig.

Med hilsen

Lars Pedersen
Tlf 48030647

Flatøy Ellen
Emne:

VS: nye veier E39 G.51.B8

Fra: livjahnsen [mailto:livjahn@online.no]
Sendt: 6. mars 2017 10:25
Til: Daniel Holm
Emne: nye veier E39 G.51.B8

Gamle vestlandske hovedveg.
Merknad angående ny trasse for gml.vhv. Det er ønskelig at veien blir lagt i kulvert i stedet for
ny trasse langs eksisterende E39.
Formålet med veien er tur, traktor og treningsvei for hest. Som turvei er det ikke optimalt å gå
langs “E39” man ønsker jo natur å gå i , ikke asfalt.
Hunder har også mulighet til å løpe fritt på eksisterende veg (gml.vhv) Holmen har en relativt
stor populasjon av hunder 9-10stk. Dette vil ikke være forsvarlig langs “E39”.
Som traktorvei vil det bli ca 2 km ekstra kjøring for å komme til østsiden av fyllingen , dette er
jo ikke miljøvennlig.
En kulvert med naturlig bunn vil også være nyttig for viltet i området da et jakt terreng blir delt
i to.
Man ber også om at det blir tatt høyde for flom på vestsiden av fyllingen da Storekjær ligger
under vann med betydlige nedbørsmengder.
Vannet kommer da vestfra og Rinneheia.
Det må også opprettholdes adgang til innenforliggende skogsområde iform av
traktor/driftsveg i begge ender av Lindeliatunnelen. Terrenget her er er av slik art at man ikke
kan komme fra den ene siden og over til den andre med kun en opprettshold veg
mvh Jan Holmen grunneier

1

file

Side 1 av 3

https://cfl.dropboxstatic.com/static/previews/pdf-js/pdf-js-9e9df56/web/viewer_maest... 22.04.2017

file

Side 2 av 3

https://cfl.dropboxstatic.com/static/previews/pdf-js/pdf-js-9e9df56/web/viewer_maest... 22.04.2017

file

Side 3 av 3

https://cfl.dropboxstatic.com/static/previews/pdf-js/pdf-js-9e9df56/web/viewer_maest... 22.04.2017

Svein Birger Refsland
Kleplandsveien

123

4640 Søgne
Gnr 73 Bnr 10,14,20

Søgne

23.03.17

kommune

Arealenheten
Saksnr:

sak 4/17

DETALJREGULERING

FOR E39 SØGNE ØST —MANDAL ØST

Når Nye Veier AS starter arbeidet

med nye E39 i Monan,

så blir driftsveien

som jeg

bruker i dag stengt, derfor harjeg noen merknader.
0

Det gjelder driftsveien frem til flere jord- og skogs-stykker som jeg har i
Monan.

.

Jordstykket

det gjelder

er bnr 14, som er på 5 dekar,

som ligger øst for Monan,

mellom E39 og Søgne elva.
.

0

Skogsstykkene det gjelder er bnr 10 og 20. Disse ligger helt på grensen til
Songdalen kommune.
Nærmere Monan er det et tredje skogstykke som også har bnr 14, som jeg i
dag har vei til.

Jeg mener det er en selvfølge at jeg fremdeles skal har driftsvei frem til disse
stykkene, i området der jeg kjører i dag, så jeg slipper lange omveier ved innhøsting
og vedhogst.
Jeg ber om at dere kan finne en løsning

at den er kjørbar i hele anleggs perioden.
Med

hilsen

Svein Birger Refsland
Tlf nr 38050836 mob 473 42604

slik at jeg fortsatt

kan ha en driftsvei

der, og

file
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Flatøy Ellen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Leif Aarseth <le-aars@online.no>
24. mars 2017 09:28
postmottak@sogne.kommune.no
Ny E-39. Søgne øst - Mandal øst.

Hei.
Det vises til orienteringsmøte på Søgne Kulturhus den 01. feb 17.
Vi ønsker Nye Veier AS og ny E-39 velkommen og ser på dette som en stor posetiv samfuns-sak.
Noe av prisen å betale for den nye veien er at den medfører div. inngrep i naturen.
Vi eier grunnen g.nr.00049 b.nr. 0004. Det er der hvor broen over Trysfjorden lander på vestsiden av
fjorden. Veien går diagonalt gjennom hele eiendommen og er således generelt ganske ødeleggende – og
spesielt for fremtidig jakt på eiendommen.
Reg. planen viser at veitraseen- like etter broen- går rett inn i en ganske høy kolle. Her er det valgt å ta en
dyp skjæring i kollen i stedet for tunnell. Vår erfaring fra jakt, helt tilbake til 1970-årene, er at denne kollen
er et godt besøkt område for hjorte-dyrene. Dersom veien kan legges i tunnell her, vil denne kollen bli en
naturlig vilt-overgang fra no - til sydsiden av veien. Dette vil kunne ha stor betydning for den fremtidige
viltbestand i nærområdene.

Vi har forståelse for at det er
mange hensyn å ta, så dette er ment som et “gratis tips” for – om mulig - å gjøre det lettere for dyrene å
bevege seg fritt i naturen.
Ha en fortsatt fin dag.
Mvh
Jorunn og Leif Aarseth
Alkev.14,
4623 Kristiansand
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Andreas Danevad
Støps vei 4
1450 Nesoddtangen
Mob 97 57 14 55
e-post: ad@sigridpaa.net
Nesodden 26. mars 2017
Søgne kommune
postmottak@sogne.kommune.no
kopi:
Sweco Norge AS
v/Ellen Flatøy
ellen.flatoy@sweco.no
Høringsuttalelse angående detaljregulering for E39 Søgne øst – Mandal øst: konsekvenser for
rekreasjonsområdet ved utløpet av Repstadvann i sør
Det vises til invitasjon om å komme med innspill og merknader knyttet til forslag for detaljregulering
for E39 Søgne øst – Mandal øst.
Det vises også til mine høringsuttalelser oversendt 24.03.15 og 05.11.15 til Statens vegvesen Region
sør. Jeg har i disse uttalelsene ledet oppmerksomheten mot de omfattende konsekvensene som
trasé 12200 vil ha ved utløpet av Repstadvann i sør og skogsområdet og kulturlandskapet mellom
Vedderheia og Lohnelia.
Jeg finner det betryggende at plan- og miljøutvalget i Søgne kommune har tatt initiativ til nye
støyberegninger ved krysningen av Tverråna, med utgangspunkt i tre alternative tilnærminger til
støyskjerming. Eksisterende støyberegning viser allerede at store deler av rekreasjonsområdene ved
Repstadvann, både nord- og sør for krysningen vil få vesentlig støybelastning. Jeg anmoder på det
sterkeste at kommunen forsikrer seg at det gjennomføres ekstraordinære støyreduserende tiltak på
begge side av veien.
Jeg ønsker også velkommen den varslede utredning av mulighet for å senke veien ytterlige gjennom
Lohneskogen, eventuelt ytterligere tunnel.
I min uttalelse 05.11.15 ledet jeg oppmerksomheten på planene om å bruke et større område like
nord for tunnelutløpet som anleggsplass. Jeg viste til at detaljene rundt dette ikke var inkludert i
grunnlaget som ble lagt frem for offentligheten og beslutningstakerne tidligere. I foreliggende
plandokumenter bekreftes det at det vil bli etablert et omfattende anlegg- og riggområde nord for
tunellutgangen og frem til Repstadveien, men det inkluderes ingen kart eller beskrivelse av hverken
hvor eller hvordan dette skal gjennomføres. Når det nå skal gjennomføres nye støyberegninger ber
jeg om at det i beregningene tas i betraktning hvilken effekt det vil ha for støynivået hvis
eksisterende skog skulle fjernes og store fjellmasser sprenges bort for å skape plass for anlegg- og
riggområdet.
Jeg kjenner dette området svært godt, og vet at nedhogst av et større område nord for tunellutløpet
vil øke støybelastningen vesentlig, både for bebyggelsen på Vedderheia og for brukerne av
Repstadvann som rekreasjonsområde. Av støyhensyn bør man derfor unngå å felles skogen f.eks i et
100-metersbelte inn fra vannkanten. Dette vil også gjøre anleggsområdet og den ferdige veien
mindre synlig fra Repstadvann og boligområdet på Vedderheia. Det vil kunne argumenteres at ny

beplantning ville kunne kompensere for dette, men det ville ta minst 15-20 år før ny skog ville få
samme høyde som i dag.
Jeg vil også gjøre oppmerksom på at hvis anleggsområdet skulle strekke seg helt nord til
myr/våtmarksområdet mellom vannet og Repstadveien, så ville dette ha store varige negative
virkninger på et svært sårbart område. Her er det et svært mangfoldig utvalg av våtmarksplanter. Det
ville her ikke være mulig å ivareta reguleringens bestemmelse om at “etter avsluttet anleggsperiode
opphører bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og riggområde og området skal tilpasses
omkringliggende naturlig terreng og revegeteres med stedegen vegetasjon.”

(Foto: Repstadvann like nord for foreslått brokrysning)
Jeg vil på det sterkeste anmode om at beslutningstakere og offentligheten blir fremlagt detaljert
informasjon om det planlagte anlegg- og riggområde nord for tunellutgangen og frem til
Repstadveien; både konsekvensene under anleggsperioden, og de landskaps- og støymessige
konsekvensene etter at veien er ferdigstilt.
Jeg vil også anmode om at det blir vurdert som alternativ å legge anlegg- og riggområdet sør-øst for
tunellutgangen og etablere en midlertidig anleggsvei i samme retning, slik at anleggstrafikken f.eks.
tok av fra Repstadveien like nedenfor Tinntjønn skole. Dette ville redusere en rekke av de negative
konsekvensene for både Repstadvann som rekreasjonsområde og boligområdet på Vedderheia; både
under og etter annleggsperioden.

Med vennlig hilsen

Andreas Danevad

HØRINGSUTTALELSE
DETALJREGULERING FOR E39 KRISTIANSAND VEST – SØGNE ØST
SAKSNR: 16/01806

I kommunedelplanen for veitraseen E39 Kristiansand vest til Søgne øst var strekningen forbi
Volleberg lagt i tunell under boligområdet. Tunnelåpning ca 250m over grensen til Søgne. Dette var
en løsning beboerne på Volleberg aksepterte som ok. Derfor var ikke vi engasjert under
departementets befaring i januar 2016.
I ettertid har Nye veier forandret traseen slik at den er flyttet lenger syd og kommer åpent i dagen
svært nær husene som ligger i grensen til Søgne. Begrunnelsen for dette er at grunnforholdene var
for dårlige til å følge den opprinnelige traseen. Dette er en dramatisk dårligere løsning for oss som
blir veiens «nærmeste naboer».
Det har vært avholdt flere møter mellom Nye veier og beboerne, men etter vår mening er våre
synspunkt i liten grad lagt vekt på. Det vises til tekniske ting og økonomi, og hensynet til beboerne
blir det tatt lite hensyn til.
Vi mener at dersom veien legges i den nye trassen så kan den senkes til samme høyde som den
opprinnelige trassen. Da vil tunnelåpningen komme ut der den opprinnelige åpningen var tenkt.
Dette vil være en løsning som vil avhjelpe de problemene som nå er skapt.
Ett annet alternativ er å flytte tunnelåpningen 150m lenger syd. Dette vil medføre at «buffersonen»
mellom vei og boliger blir større og lettere å akseptere.
Planutvalget i Songdalen kommune har pekt på at miljøtunellen kan forlenges til 200m. Dette vil
være en bedre løsning enn det Ny veier har foreslått, men vil trolig fortsatt medføre ulemper med
støv og støy.
Vi vil også nevne et av punktene fra planutvalget i Søgnes vedtak av 25.01.2017.:
«Ber om at det vurderes å innløse flere boliger som blir svært negativt berørt av veien ved
Volleberg.» Dette vil være en mulighet for de av oss som føler at med den nye veitraseen vil bo og
livskvaliteten vår svekkes betydelig.
Vi har merket oss at kommunal- og arbeidsdepartementet har stilt krav om et «høyere
ambisjonsnivå» i forhold til støy og støv enn minimumskravene. Hvilken følge dette får for vår
situasjon har vi ikke fått noen indikasjoner på.
Vi har merket oss at retningslinjene for støy i bymarka(turområde) ikke bør overskride 40 dba.
Boliger som ligger i gul sone kan tåle 55 dba. Hva betyr «høyere ambisjonsnivå» i forhold til dette?
Dersom vi ikke imøtekommes på våre forslag så kan en komme til at både den psykiske og fysiske
belastningen blir så stor at man blir tvunget til å selge eiendommen. Trolig vil det at en har en

firefelts europavei med fart på 110 km/t medføre en lavere salgspris enn det en ellers ville fått. Skal
vi som grunneiere bære denne omkostningen som blir påført oss. Et vanlig rettsprinsipp i Norge er at
forurenser skal betale for den forurensningen som påfører annen part skade. Hvem er ansvarlig for
støy og støvforurensning i dette tilfellet?
Vi er ikke imot at det bygges ny vei. Vi ser det som en klar forutsetning at i den grad vi påføres
betydelige ulemper så må dette kompenseres.

Finn Repstad

Rolf Tag
Leireveien 15
4641 Søgne
48241211
E post: rolf.tag@gmail.com

Til Søgne Kommune
postmottak@sogne.kommune.no

Sweco Norge As
v/ Ellen Flatøy
ellen.flatoy@sweco.no

Høringsuttalelse angående detaljregulering for E39 Søgne øst- Mandal øst- Konsekvenser for
Tagveien og Tag området
Håper at følgene kan taes hensyn til:
1:
Det forutsettes at adkomst og adgang på Tag veien opprettholdes og at HMS blir ivaretatt.
2:
Vi håper at ny E39 der den krysser Tag veien blir senket betydelig -minimum ca 10 meter for å
skjerme omgivelsene for støy og for å eliminere bakketoppen mellom Lohne lier og Tverråna.
3:
Etablere støyvoller på syd og nordsiden av E39 der det ikke blir fjellskjæringer.

Søgne 31 mars 2017

Med vennlig hilsen

Rolf Tag
Gnr 69 Bnr 16

Inger og Arvid Eid
Gnr 69 Bnr 15

Songdalen kommune
v/Planutvalget

Protest mot plan for E39 Kristiansand vest – Søgne vest

Som nabo og beboer på Volleberg, godtok jeg reguleringsforslaget som Statens Veivesen la
frem, og fikk vedtatt i Juni 2015, for denne veistrekningen.
For Volleberg sin del var jo da forutsetningene at veien gikk i tunnel under sørvestre delen av
området og kom ut i dagen ca. 250 m vest for byggefeltet i Søgne og så vidt jeg vet har ingen
protestert på den delen av planen.

Men da «Nye veier» overtok byggeprosjektet, gjorde de store endringer der formålet
tydeligvis er å spare mest mulig penger.
Samtlige av disse endringene førte til dårligere kvalitet for oss, dette for både støv, støy og
frilufts-aktiviteter. Tunnelen er løftet i terrenget med minst 10m, noe som medfører at veien
fra tunnelen og ned til broa over elva får en helling på ca. 3%, mot tidligere 1%. Det igjen vil
gi stor økning av støyen fra store vogntog på vei østover. Samtidig er jo selve traseen flyttet
slik at byggegropa for tunnel blir mindre enn 15m fra nærmeste hus, og tunnelmunningen
ca. 50 m fra bebyggelsen!
I Veivesenets opprinnelige forslag var det ca, 250m!
Dette er selvsagt den verste endringen, for en motorvei med fartsgrense 110km/t vil avgi
mye støy, og i tunnelmunningen også mye støv og eksos forurensing.
Selskapet har laget kart over beregnet støy og støvutslipp, der nivåene ligger under lovens
minimumskrav. Det er blitt sagt under møter med beboerne at 4-6 desibel lavere støy, ikke
gir en hørbar virkning for mennesker, derfor så hjelper det ikke å bygge lenger tunnel enn
det som de har foreslått!
«Nye veier» vil derfor ikke ta hensyn til Departementets krav om et «høyere ambisjonsnivå»,
for dette vil koste ekstra penger.
Et spesielt støyfenomen som vil kunne oppstå her, er den ekkovirkningen som en får i den
loddrette fjellveggen over der tunnelen skal komme ut. Støykartet viser da også et større
rødt felt her, hvor den støyen blir reflektert til, kan ikke være enkel å beregne.

«Nye veier» har i sin detaljregulering sagt at eksisterende stier og drifteveier skal
opprettholdes eller omlegges, slik at adgang til friluftsområder ikke skal bli dårligere enn i
dag. Men også her skal det spares penger, noe som medfører at det nå blir bare en trang
passasje fra Volleberg for å komme ut i turterreng.
Bl.a. så er en traktorvei/tursti med utgangspunkt fra pumpestasjonen ved lokalveien
Søgne/Brennåsen kuttet av, uten at det er vist noen alternativer til denne.
I foreliggende planer er det vist støyvoller mot bebyggelsen, men slik veien ligger i terrenget
blir det nødvendigvis mye støy som vil spre seg innover det vi skal bruke til friluftsområde!
Spesielt i området rundt Hatjønn må bli svært støyutsatt, med den forringelsen av
opplevelsen av å være i en flott natur som støyen gjør.

Jeg ber om at kommunen står på kravet om en løsmassetunnel på totalt 200m, som ble
vedtatt 26/1 2017 av planutvalget, som et minimum. Tunnelåpningen blir likevel ca. 150M
nærmere bebyggelsen enn reguleringsplanen av 2015 anga.
«Nye veier» må pålegges å foreta etterkontroll av faktisk støynivå i området, hvis noen
føler at beregningene ikke er riktige.
Det må bygges støyvoll også mot sør og turterrenget, der skjæringene ikke naturlig
skjermer.
Traktorvei/tursti fra lokalveien opp til Bringehei opprettholdes. En evt. omlegging over
tunneltaket på kort forslag kan ikke godtas, da trafikk på en slik vei vil gå rett opp i
husveggene.

Volleberg 02.04 2017
Ingvar Aarhus
Lindvegen 26

Flatøy Ellen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Aud Karin <audholmen@hotmail.com>
2. april 2017 18:48
postmottak@sogne.kommune.no; Flatøy Ellen;
astridholmen@hotmail.com
saksnr. 4/17

Hei.
Jeg vil med dette melde min bekymring for ulike sider ved den planlagte byggingen av bro over
Trysfjorden.
For det første er jeg bekymret for støyen vi må forvente. Selv om lyden skal være under den kritiske
grensen som er oppgitt, er vi skeptiske til om det er nok. Veien som er planlagt er stor, og det forventes
trolig trafikk til alle døgnets tider. Lyd bærer som kjent langt over vann enn til lands, noe som gjør at jeg
lurer på om målingene har tatt hensyn til det.
For det andre er jeg sterkt bekymret for planene om ikke å ha avrenning fra broa. Trysfjorden er en sårbar
terskelfjord, og forurensingen som vi må anta at vil ramme fjorden, vil være sterkt ødeleggende for livet i
fjorden og i nærmiljøet. Det virker som om Nye Veier har planlagt avrenning fra andre bekker og vann
langs ruta, så da stiller jeg meg undrende til at det ikke foreligger noen planer om noe lignende for
Trysfjorden, et område med sårbar økologi i og langs fjorden.
Som gårdeier og bruker av området til rekreasjon, skogsdrift jakt er det til sist viktig for meg å melde en
innsigelse mot den planlagte traseen mellom Lindelia og broa, altså Gamleveien på Holmen. Det må lages
tunnel gjennom fyllinga rett etter den planlagte tunnelen slik at vi fortsatt kan nyttiggjøre oss
skogsområdene best mulig. For eksempel må vi kunne slepe tømmer med traktor fra skogen til Holmen.
Det kan ikke gjøres på en gang- og sykkelvei over tunnelen. Det er heller ikke ønskelig å gå med gevær på
en offentlig gang- og sykkelsti, samt at frakt av storvilt krever større vei enn gang- og sykkelsti.
Til slutt syns jeg det er et tankekors at planene for veien ser ut til å ikke være endelige når byggingen er så
nært forestående. Broa er for eksempel flyttet nærmere Holmen i løpet av den siste tida, og det blir
fortsatt diskutert hvorvidt veien skal legges lenger inn i landet vestover. Det er veldig store inngripener
som er planlagt, noe som vil ødelegge ei hel grend og svært sårbar natur (f.eks edel løvskog). Et valg som
bro er jo ganske ugjenkallelige naturinngripener for oss og for kommende generasjoner, og vi er bekymret
for hvorvidt planene er godt nok gjennomtenkt i så måte.
Hilsen Aud Karin Holmen med familie, grunneier og gårdeier på Holmen.
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Fra: Eva Øverlien[eva.kanikula@gmail.com] Sendt: 02.04.2017 23:38:11 Til: Postmottak Tittel: Sak 4/17
Innsigelse i forbindelse med veibygging Ny E-39 Gnr 73 /31
Jeg vil med dette komme med innsigelse mot å bruke Monanveien som Anleggsvei da denne veien går rett forbi
Rekkuhustunet på Klepland som har stor Bevaringsverdi iflg Fylkeskonservator.
Mitt hus som er en del av denne Rekkehusbebyggelsen ligger midt i KleplandsKrysset inn mot Monan og har ved
forrige byggeperiode blitt påført store sprekkdannelse i mur samt sprekk i vindu , når store kjøretøyer kjører forbi
huset rister hele huset og kopper og kar rister i skapene.
Det henstilles derfor til å finne en annen Anleggsvei.
Mvh Eva Øverlien
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Tordis og Arvid Andersen
Lohneveien 212
4640 Søgne
Søgne kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Søgne, 3. april 2017

Kopi: Sweco Norge AS v/Ellen Flatøy
Sak 4/17
OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING FOR E39 SØGNE ØST – MANDAL ØST.
HØRINGSUTTALELSE - Frist 5. april 2017.
Da planen, versjon 12200, om ny motorvei (e39) gjennom Søgne vil få helt unødvendig voldsomme,
og uopprettelige konsekvenser ønsker vi å påpeke noen av de forhold som vi mener det ikke er tatt
nødvendig hensyn til. Det er særlig utfordringene med åpen dagvei gjennom Lohneskogen og
raseringen av bl.a. Knollen-området med dyrkamarka der og gytebekken Dåsåna vi konsentrerer oss
om her. Det er fordi åpen vei på denne strekningen er så ødeleggende for så mange innbyggere med
hensyn til helse og livskvalitet, naturverdiene, mange habitater/biotoper som
ødeleggess/fragmenteres, og kommunens fremtidige utvikling.
Vi registrerer at veiplanen på denne strekningen (vest for Vedderheia), går påfallende høyt i
terrenget, noe som medfører enorme fyllinger mange steder – opp til flere hundre meters total
bredde. I tillegg til selve veien, de fysisk ødelagte sidearealer kommer konsekvensene for alt organisk
liv (botanisk, ornitologisk osv.) i paralellarealene i en bredde på anslagsvis i alle fall 100 meter på
hver side, så blir det helt meningsløst brutalt, sett med dagens kunnskaps-øyne. Dette vil i praksis
bety at det aller meste av Lohneskogen i realiteten blir ødelagt for all fremtid. Det er dramatisk.
Statens vegvesen/Nye veier har på den måten valgt den verst tenkelige, og mest mulig brutale og
ødeleggende varianten, med hensyn til natur, miljø, boligområders nærområder til turer, rekreasjon,
naturopplevelser, jakt, sport osv. Det bør ikke politikerne akseptere.
Statens vegvesen/Nye Veier AS hevder at de nødig vil ha tunneler over 4-5 km. Vi minner om at det
allerede finnes, og stadig planlegges, mange veitunneler i Norge som er langt over dette. Som
eksempel på lange tunneler som er under planlegging/bygging er Rog-fast som blir 25/26 km lang. 2
løp og 4 felt. En annen trase er Ry-fast-sambandet som består av 2 tunneler med 2 løp/4 felt - Den
lengste er Solbakktunnelen som er under bygging og skal bli 14 km. Det finnes masse andre
eksempler. Det som bør bli tunnel i Søgne er bare blåbær i forhold!
Ellers vil vi nevne at dagens plan med åpen vei gjennom Lohneskogen, som vil medføre stenging av
adgangen til hele våre turområder der, gjennom å ødelegge/stenge adkomsten opp Havåsmyrveien.
Tagveien er tenkt som delvis anleggsvei og dermed blir også den adkomsten til turområdene i
realiteten stengt/ødelagt over flere år. Det er fullstendig uakseptabelt. Vi mener at også
storsamfunnet har behov for å verne/bevare adgang til disse naturverdiene for befolkningen og at
det ikke kan være i noens interesse å overse dette under påstått hensyn til noen «lusne» kroner.
Veiplanen har pågått over noen år nå og det er i prosessperioden levert et stort antall
høringsuttalelser fra velforeninger, diverse andre foreninger, lag og enkeltpersoner osv. Alle peker
de på de alvorlige konsekvensene med veiplanen, slik den fortsatt er, med åpen vei. Vi er meget
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forundret og frustrert over at alle disse innsigelsene stort sett ikke er blitt tatt nevneverdig hensyn til.
Det ser ut som om hastverk med å få veien har vært styrende. Det har overskygget ønsket og
mulighetene for en mer kvalitetsmessig plan som også tar opp i seg hensynet til folkehelsa,
kommunens fremtidige interesser og det grønne skiftet som vi (Norge) har forpliktet oss på.
Vi må få lov til å anføre at det må være pinlig for Søgnes politikere å fremvise slikt hastverk, på grunn
av alle de negative konsekvensene som ligger i dagens planforslag. Vi nevner at planen, pr. i dag, f.
eks. medfører at beboerne i 25 boliger i vår kommune må gå fra sine hjem for å gi plass til denne
trafikkmaskinen. Det burde avskrekke politikerne.
Det finnes ingen trafikkavviklings-utfordringer på riksveinettet (e39), gjennom Søgne. Imidlertid har
både næringslivet og øvrige trafikanter noe køproblemer mellom Brennåsen og Kristiansand. Det kan
lett løses ved å bygge om Brennåsen-krysset og krysset i Hanneviga til planfrie kryss. I tillegg bygges
et fjerde kjørefelt over Gartnerløkka. Gjennomføres disse tiltak vil køproblematikken være løst til
langt inn i uoverskuelig fremtid – til en brøkdel kostnad i forhold til ny, kjempekostbar motorvei som
det da reelt sett ikke er bruk for. Vi etterlyser en mer fornuftsbasert og nøktern veiplan.
Når det gjelder registrering av naturverdier etter Naturmangfoldloven i området Lohneskogen, kan
det se ut som om det ikke er gjort tilstrekkelig undersøkelser av hva som faktisk finnes der. Det
grunnlagsmaterialet som er benyttet, bl.a. fra naturbasen, artsdatabasen m.m. synes ikke være
tilstrekkelig da det er usannsynlig at der ikke er mer (artsmangfold) å registrere enn det vesle man
har brukt så langt. Vi har omfattende mistanke om at dagens registreringer ikke gir et tilfredsstillende
og betryggende beslutningsgrunnlag.
Statsråd Helgesen uttalte nylig at mikroplast fra dekkslitasje (biltrafikk) er landets største årsak til
mikroplastforsøpling. Dette er et «nytt» og alvorlig forurensingsproblem som man tidligere ikke har
hatt særlig fokus på. Det vil gjelde både for folkehelsa generelt, men også når slik forurensing havner
i naturen samt i sjø og andre vannarealer. Dette tema er ikke eller lite vektlagt i dagens veiplan og
konsekvensene må avklares adskillig mer grundig og omfattende, noe som nødvendigvis vil måtte ta
en del tid.
Når det gjelder planlagt gigantveikryss i Lohne Lier mener vi det er helt unødvendig, bortkastet og et
alvorlig overforbruk av økonomiske midler, arealer og natur. Det fremstår som et meningsløst og
uklokt når man etablerer kryss så nær Lohne Lier som ved Monan. Begrunnelser og forslag til bedre
sluttresultater er følgende:
-

Næringsområdet i Lohne Lier har som kjent ugunstig beliggenhet i forhold til de markeder
som skal betjenes og som i det alt vesentlige befinner seg i Kristiansandsdistriktet, Vågsbygd,
Sørlandssenteret, Vennesla, osv.

-

For næringslivet vil kortest mulig vei til markedene være av vesentlig betydning - med hensyn
både til ugunstig bruk av reisetid og unødige kostnadene til transport.

-

Markedene vest for Lohne Lier er helt marginale. Det vil de også være i fremtiden.

-

Av flere grunner vil Lohne Lier industriområde neppe kunne bli nevneverdig større enn i dag
og vil kunne visne litt ned med tiden til fordel for etableringer i mer markedsnære områder.
Den næring som finnes i Lohne Lier vil ha fullverdig tilgang, både fra øst og vest, via dagens
e39-veg. Rassikringen av Trybakken er allerede utført. Evt. problemer med glatte vinterveier
i Trybakken vest løses med bedre strø- og brøyterutiner. Evt. kan man flate ned bakken opp
mot Knuden-området, et arbeide som lett kan samordnes med enkelt veikryssanlegg ved
Døle bru. Det vil fjerne vinterføre-problemet i Trybakken vest permanent.
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-

Fremtidige etableringer av industri/næringsvirksomhet i distriktet vil fortsatt i hovedsak være
Mjåvann, Kristiansand og evt. områder ved Tofteland Lier øst. Sistnevnte har vært en del
omtalt de senere år som aktuelt til slike formål og vil være adskillig mer gunstig for
næringslivet enn hva Lohne Lier har mulighet til å bli.

-

Ved en evt. fremtidig kommune-sammenslåing, med i alle fall Songdalen, vil fokuset på
Lohne Lier utvilsomt avta og man vil konsentrere nye etableringer nærmere Kristiansand.

Man må altså, etter vår mening, alvorlig vurdere om det enormt store veikrysset i Lohne Lier har
noen nevneverdig verdi/nytte – sett opp mot både kostnadene og skadene/konsekvensene det gir –
og ikke minst de begrensinger det vil legge for kommunens og innbyggernes behov for disse arealer
til andre og langt viktigere formål i fremtiden.
Dere politikere oppfordres til å be Statens vegvesen/Nye Veier AS til å fremlegge et veialternativ med
tunnel under Lohneskogen til Lohne Lier/Skryda og etablering av enkelt kryss ved Døle bru.
På grunn av alle disse krevende forhold blir vår slutning og anbefaling slik:
Vi mener veien ikke kan bygges etter dagens plan. Primært bør veiplanen utsettes til alle forhold
vedr. forurensing, folkehelsa, miljø og natur avklares adskillig bedre.
Om veien bygges må den uansett legges i tunnel på denne strekningen, enten som en forlengelse av
«Søgne-tunnelen» frem til Lohne Lier, eller så kan det tenkes at man går i lavbro over Repstadvannet
og fortsetter ned i tunnel under Lohneskogen som bør fortsette slik til Skryda-området. Evt. kan
veien komme ut i dagen, i bru, innerst på/over Knollen og fortsetter derfra i tunnel til Skrydaområdet. Da vil man spare Lohneskogen, Knollen, dyrkamarka og gytebekken der. En slik løsning
burde interessere både politikerne og Statens vegvesen/Nye veier.
Nye Veier, politikerne/administrasjonen i kommunen oppfordres til å tenke grundig gjennom de
reelle mulighetene som faktisk ennå foreligger for forbedret resultat. Ikke la hastverk og noen lusne
kroner være det som avgjør. Veien skal ligge her i all fremtid. Vi verken kan, bør eller skal planlegge
fremtiden med unødvendig økonomisk knipenhet eller uklokt hastverk.
Uansett hva som blir den endelige planen så ber vi innstendig om at det tas maksimalt hensyn til
boligområdene, omgivelsene, miljø og natur. Vi minner også om de ekstra krevende utfordringene
med støy/forurensing ved tunnel-åpninger når disse etableres i nærhet av der folk bor.
TENK LANGSIKTIG OG KREV KVALITET! Det fortjener vi alle!

Med hilsen
Tordis og Arvid Andersen
PS: Vi vedlegger dokumentet «Henstilling til Statens vegvesen» som ble sendt 3. februar 2016, vedr.
Knollen-området/fiskebekken/viltoverganger osv. Vi ber dere ta reelt hensyn til dette.

Flatøy Ellen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Arvid Andersen <arvid.andersen3@gmail.com>
3. april 2017 14:11
Flatøy Ellen
'Jon Terje Ekeland'
VS: Offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Søgne øst - Mandal øst
Sak 4/17
Arvid og Tordis Andersen høring kommunen mars 2017 e39.docx

Hei!

Vi glemte å nevne at der er en biotop med bittesmå blå sommerfugler like syd for vår bolig i
Lohneveien 212. De er aktive utpå sommeren en periode, og de har vært her i mange
år. Det kan være mistanke om at dette er den truede Lakrismjeltblåvinge.
Det bør sjekkes. Imidlertid er det enkelte andre arter som ligner mye på denne. Ville bare nevne dette.
Mvh
Arvid Andersen
Fra: Arvid Andersen [mailto:arvid.andersen3@gmail.com]
Sendt: mandag 3. april 2017 11.11
Til: postmottak@sogne.kommune.no
Kopi: ellen.flatoy@sweco.no
Emne: Offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Søgne øst - Mandal øst Sak 4/17
Søgne kommune m/kopi Sweco
Vedlagt høringsuttalelse vedr. saken fra oss.
Tordis og Arvid Andersen
Lohneveien 212
4640 Søgne

1

Fra: Astrid Holmen[astridholmen@hotmail.com]
Sendt: 03.04.2017 11:30:18
Til: Postmottak; Ellen.Flatoy@sweco.no
Tittel: 4/17

Hei.
Jeg er vokst opp på Holmen og har fortsatt sterk tilknytning til stedet gjennom hyppige besøk og mye bruk av
friluftsområdene til lands og til vanns. I forbindelse med utbyggingen av ny E39, er jeg naturlig nok sterkt
bekymret for planene for bro over Trysfjorden.
Den ene bekymringen gjelder støyen vi ser for oss at Holmen kommer til å oppleve, både i byggeperioden og
når trafikken går som normalt til alle døgnets tider. Selv om det settes opp støyskjermer, tror vi støyen vil
forringe opplevelsene av å være på Holmen og ikke minst verdiene knyttet til bebyggelsen.
Jeg er videre sterkt bekymret for byggeperioden, både hva støy angår, men også i forbindelse med den
sårbare fjorden. Som dere kanskje vet, er Trysfjorden en terskelfjord. I tillegg er deler av havbunnen "død"
pga tidligere industri i og ved fjorden. Vibrasjoner i forbindelse med byggingen kan føre til en såkalt
"vrenging" av fjorden, noe som vil drepe alt liv der. Dette har skjedd tidligere ( i løpet av de siste 30 årene),
så bekymringen er ikke tatt ut av løse luften.
Jeg er også sterkt bekymret for planene om avrenning rett i fjorden. Vi som har tilknytning til stedet setter
stor pris på naturen og omgivelsene. Å se for seg at fjorden skal bli tilgriset og forurenset med vitende og
vilje, planlagt og godkjent, er vanskelig å svelge. Jeg er overrasket og svært skuffet over at Nye Veier og
kommunen ikke har laget noen planer for mer miljøvennlig fjerning av alt det forurensede vannet og griset
som nødvendigvis vil komme i kjølvannet av ei bro. Det får meg til å bli ytterligere bekymret for
gjennomføringen av planene.
Som nevnt innledningsvis bruker familien og jeg områdene mye til turer, jakt og skogsbruk. Vi er derfor også
bekymret over adkomsten med traktor til deler av gården og eiendommen. Slik planene foreligger, kan jeg
ikke se at en traktor kan frakte tømmer eller biler frakte storvilt på en gang‐ og sykkelsti.
Til slutt vil jeg melde min bekymring over hvor lite gjennomtenkt og detaljplanlagt veien virker. Så vidt jeg
forstår må en del hytter og noen hus kondemneres. Jeg går ut fra at dere forstår at vi ikke ønsker å kvitte oss
med eiendommene og mulighetene for å bruke denne perlen før vi absolutt må, og før vi er sikre på at broa
kommer akkurat der den er planlagt. Det er ikke lang tid siden ble flyttet enda nærmere Holmen, noe som vel
fører til at noen kjøpte hytter kanskje ikke rammes, mens andre rammes hardere. Vi ønsker ikke å kvitte oss
med tomtene, og jeg er sterkt bekymret for hvor lemfeldig planleggingen virker for oss som rammes av den
nye veien. Ei bro over Trysfjorden er et ugjenkallelig naturinngrep og en sterk forringelse av verdier og ikke
minst opplevelser, og jeg stusser på at kommunen og Nye Veier syns det er framtidsrettet. Det er leit å lese
det hele reduseres til kostnader, tall og kart. Jeg håper dere forstår denne sorgen og bekymringen.
Vennlig hilsen Astrid Nesvold Holmen og Stig Hosteland.
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Erik Henriksen
Bakkevollveien 11
4640 Søgne

04.04.17

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne
Sak nr 4/17

Merknader E-39 Søgne vest Monan.

I Monan er jeg en av grunneier som blir berørt av en ny E-39.
Det må lagers en ny skogsvei må det bygges etter tømmervei standar og veibredde på 4m.

Over tunnel i Monan må gjæres langs ny vei på grunn av viltdyr.
I dag ligger det en felles lasteplass for ved og tømmer, Den blir berørt av framtiden ny vei.
Nye veier må planlegge og lagers en ny lasteplass få oss grunneier.
All tær i skog / tømmer som ligger innfor regulert område
Beholdes av grunneier.
Søgne elva i Monan på min grunn er det skog som grunneier beholdes.
Søgne elva er det ønskelig at det tilrettelagt får fiskeplasser.

Hilsen

Erik Henriksen.
Kopi : sweco Norge Ellen Flaten

Flatøy Ellen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Tom Eikså <tom@ttas.no>
10. april 2017 08:58
postmottak@sogne.kommune.no
Flatøy Ellen
Sak 4/17
Ny E39 - Lohne Næringsområde.

Hei
Viser til mail oversendt den 24.02.17 med foreløpige merknader (vedlagt her).
Vil her presisere følgende som innspill fra vår side.
Stigningsforholdet på omlagt hovedvei (med bro) i Industriområdet på Lohne er for bratt kontra det som aksepteres
(vanskelig å lese eksakt hvilken stigning veien får på utlagte dokumenter, men den kan ikke ha større stigning enn
dagens vei). En løsning kan være at det og etableres vei fra vest som skissert i vedlagt mail.
Tomt BI 12 er foreslått på cote 90 - 96. Tidligere plan tilsier 87, del av tomten er planert på 87. Endelig høyde må
være ca 87.
Tomt BI 11 er foreslått på cote 85 - 90. Tidligere plan tilsier 85, tomten er planert på 85. Endelig høyde må være ca
85.
Tomt BI 16 er foreslått på cote 90 - 95. Denne er ikke iht tidligere plan. Vårt innspill til Sweco/Nye veier har vært 83 85.
Tomt BI 10 er foreslått på cote 85 - 90. Tidligere plan tilsier 94 - 100, vi mener 94 - 100 må opprettholdes.
Tomt BI 7 er foreslått på cote 90 - 95. Tidligere plan tilsier 94 - 99, vi mener 94 - 99 må opprettholdes.
Tomt BI 13 er ikke gitt høyde. Vanskelig å vurdere om denne er egnet til utbygging eller ikke.
Tomt BI 15 er ikke gitt høyde. Vanskelig å vurdere om denne er egnet til utbygging eller ikke.
Tomt for trykkøkning og trafo i område mellom BI 6 og BI 7 er uteglemt.
Tomt for høydebasseng kan reduseres med ca 1000 m2 i syd (dette er bygd og der er ikke behov for mer plass her
enn til f.eks 2 biler i tillegg til bassenget).
Fortau o_SF som går mot Lunde må vurderes. Fortau generelt i nedre del av område må vurderes hvis det blir ny
atkomstvei parallelt med ny E39.
Krav om sykkel og gangvei mot Lunde (ev. annet nytt krav).
Ca 70 000 m2 vil gå med til ny E39 og det må da kunne bygges ut tilsvarende område før ev. rekkefølgekrav ang
dette skal bli gjeldende.
Dvs ca 70 000 m2 av BI6, BI7, BI8, BI9 og BI10 kan tas i bruk før krav om sykkel og gangvei vil bli gjeldende.
Infrastruktur.
Anmerker at vann og avløp samt kabler er lagt ferdig til alle tomtene i hele området som veiutbyggingen berører.
Forutsetter at dette legges om slik at det ikke hindre salg/utvikling av området
Anmerker og ny E39 vil få stor innvirkning på overvann i området. Forutsetter her og at dette tas hånd om av Nye
Veier.
Vennlig hilsen

Lohne Næringstoimtyer AS/
TT Anlegg AS
Tom Eikså
Daglig leder
Mob: 916 11 110
1

epost: tom@ttas.no
web: www.ttas.no
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Flatøy Ellen
Emne:

VS: Merknad - gbnr. 141/2

Fra: Knut Yngve Fidjestøl [mailto:knut.yngve.fidjestol@nomeland.no]
Sendt: 18. april 2017 10:13
Til: Jonny Grundeland
Kopi: geir.tarald.nomeland@nomeland.no
Emne: SV: Forhåndskonferanse - Eiendom Gnr 141 Bnr 02/12

Hei,
Takker for oversendt planbestemmelse og plankart.
Vi ber om mulighet til å utsatt frist til i dag, slik at vi får informasjonen i denne mail - inn som innspill til
reguleringsplan.
Vi er positive til reguleringsformålet #91-1-1 Massedeponi uten tidsbegrensning - da dette er i tråd med våre planer
for dette området.
1. Det er imidlertid ønskelig at området endelig reguleres til næring etter ferdigstilt deponi. Endres fra
landbruk til næring.
2. Vi ønsker i tillegg at Hanevannsheia også reguleres til næring. (område som foreslått til Landbruk- mellom
deponi og eksisterende E39)
På et senere tidspunkt vil vi komme tilbake til plassering av adkomstveg til næringsområdet, men det vil være
naturlig at denne tilsluttes eksisterende E39 i nærheten av krysset Døle bro.
Endelig detaljplaner for kryss og linjeføring ny E39 vil legge føringer som må hensyntas i endelig valg av adkomst.
Kotehøyde for næringsområde må ses i sammenheng med forventet steinuttak og hvilken fyllingshøyde vi velger på
deponi.
Håper dere tar disse innspill til videre behandling av reguleringsforslaget.
Med Vennlig Hilsen
Knut Yngve Fidjestøl
Prosjektsjef

Knut.yngve.fidjestol@nomeland.no
+47 913 67 950
www.nomeland.no
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Forord
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Sweco Norge AS foretatt naturfaglige registreringer
langs traséen til nye E-39 gjennom Søgne kommune og østre deler av Mandal kommune.
Miljørådgiver Gunnar Sandvik har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. Lars Erik
Høitomt har vært prosjektansvarlig og ansvarlig for utarbeiding av rapport, mens Ole J.
Lønnve og Stefan Olberg har bidratt i vesentlig grad til feltarbeid og utarbeidelsen av denne
rapporten. Tom Hellik Hofton (BioFokus) har bidratt med artsbestemmelse av innsamlet
materiale av sopp. Anders Thylén (BioFokus) har kvalitetssikret rapporten og kommet med
mange gode innspill underveis i arbeidet. BioFokus vil takke Gunnar Sandvik for et godt
samarbeid gjennom hele arbeidsprosessen. Vi vil også takke arealplanlegger Daniel Holm i
Søgne kommune for nyttige bidrag med kartfiler og verdifull informasjon.
Oslo, 10. mai 2017
Lars Erik Høitomt, BioFokus
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Sammendrag
Ved bygging av nye E-39 gjennom Søgne kommune og østre deler av Mandal kommune, har
det blitt stilt krav om tilleggsundersøkelser av bestemte naturverdier innenfor planområdet
til den prosjekterte veien. I forbindelse med utarbeidelsen av revidert reguleringsplan for
planområdet, har BioFokus fått forespørsel om å kvalitetssikre og kartlegge bestemte
naturverdier langs planområdet og i tillegg utarbeide forslag til avbøtende/kompenserende
tiltak for de aktuelle lokalitetene. Oppdraget omfattet kvalitetssikring av naturtyper innenfor
planområdet til den prosjekterte veien, kartlegging av store gamle trær og vurdering av
berørte kantsoner langs Søgneelva. Lokaliteter som tidligere var vurdert som viktige (B-verdi)
og svært viktige (A-verdi) naturtyper, ble prioritert i kvalitetssikringen. Det var særlig fokus
på kartlegging av rødlistearter under feltarbeidet. Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 24.28. april 2017 av BioFokus v/Lars Erik Høitomt, Ole J. Lønnve og Stefan Olberg.
Totalt ble 12 tidligere naturtyper av A- og B-verdi undersøkt. Tre nye lokaliteter, hvorav én
hul eik, ble kartlagt. To av disse ble vurdert som viktige naturtyper (B-verdi), mens én ble
vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Til sammen ble syv rødlistearter funnet under feltarbeidet,
hvorav én, eggegul kjuke (VU-sårbar), sannsynligvis er ny for Vest-Agder.
De fleste av naturtypene som inngår i planområdet blir mer eller mindre berørt av
veiprosjektet. For enkelte av naturtypene vil konsekvensene være svært omfattende, og det
vil kun være igjen fragmentariske rester av enkelte av naturtypelokalitetene gitt at planene
ikke justeres. For hver enkelt lokalitet er det derfor angitt forslag innenfor de rammene som
er gitt til avbøtende tiltak, slik at konsekvensen for de biologiske kvalitetene innenfor de
berørte naturtypelokalitetene blir minst mulig. For enkelte av naturtypelokalitetene dreier det
seg kun om mindre justeringer og opprettelse av hensynssoner. For andre
naturtypelokaliteter, som A-lokalitetene på øst og vestsiden av Trysfjorden, vil det være
nødvendig med mer omfattende justeringer i forhold til utforming av selve veitraséen eller
omlegging av tilhørende anleggsveier. Brede veifyllinger er et gjennomgående problem langs
den planlagte veitraséen da disse legger beslag på store arealer med viktige naturverdier.
Anleggelse av vei på pilarer eller brukonstruksjoner er gode avbøtende tiltak som kan
redusere tap av viktige naturverdier langs traséen. For mange av lokalitetene er det gitt
anbefalinger til opprettelse av hensynssoner som skal redusere den negative påvirkningen av
utbyggingen. Innenfor disse sonene bør man unngå hogst, graving, massepåfylling, eller
andre omfattende inngrep. Selv med gjennomføring av anbefalte avbøtende tiltak vil det
forekomme betydelige tap av viktige naturverdier langs den planlagte veitraséen. Som
kompenserende tiltak kan man vurdere vern tilsvarende naturverdier eller restaurering av
mindre verdifulle naturverdier i det samme geografiske området.
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Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne kommune

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelsen av revidert reguleringsplan for bygging av nye E-39 gjennom
Søgne kommune og østre deler av Mandal kommune, har det blitt stilt krav om
tilleggsundersøkelser av bestemte naturverdier innenfor planområdet til den prosjekterte
veien. Asplan Viak og BioFokus har tidligere gjort naturtypekartlegging og verdivurderinger av
naturmiljøet i området som en del av første fase i konsekvensutredningen (Solvang 2014).
BioFokus har fått forespørsel om å kvalitetssikre og kartlegge bestemte naturverdier langs
veitraséen i planområdet og i tillegg utarbeide forslag til avbøtende/kompenserende tiltak for
de aktuelle lokalitetene. Dette arbeidet kan legges til grunn for å gjøre lokale tilpasninger som
igjen skal sørge for å begrense skadevirkningene på viktige naturkvaliteter langs veitraséen.

1.2 Oppdrag og prioriteringer
Oppdraget omfattet kvalitetssikring av naturtyper innenfor planområdet til den prosjekterte
veien (figur 1). Lokaliteter som tidligere er vurdert som svært viktig (A-verdi) eller viktig (Bverdi) skulle prioriteres, og det skulle legges særlig vekt på de berørte A-lokalitetene på begge
sider av Trysfjorden. I tillegg skulle det gjennomføres en kartlegging av store gamle trær
innenfor planområdet, med spesielt fokus på den utvalgte naturtypen hule eiker. Det skulle
også gis en vurdering av kantsonene langs Søgneelva og hvilke hensyn som bør tas for at
skadevirkningene fra veikonstruksjoner og anleggsfase skal bli minst mulig. Kartlegging av
rødlistede arter og forekomster av strukturelementer som er viktige for det biologiske
mangfoldet, vil danne mye av grunnlaget for våre anbefalinger til lokale tilpasninger av
reguleringsplanen.
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Figur 1: Oversikt over den prosjekterte veitraséen (orange strek) med tilhørende planområde (blå strek) gjennom Søgne kommune.

2 Metode
2.1 Innsamling og behandling av data
Feltarbeidet ble gjennomført av Lars Erik Høitomt, Ole J. Lønnve og Stefan Olberg (alle
BioFokus) i perioden 24.-28. april 2017.

2.1.1

Kvalitetssikring av naturtyper

Tidligere kartlagte naturtyper av A- og B-verdi ble oppsøkt og kvalitetssikret i henhold til DNhåndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007), og oppdaterte faktaark fra 2014.
Eksisterende beskrivelser og avgrensninger ble grundig gjennomgått og oppdatert der dette
var hensiktsmessig. Nykartlegging av store gamle trær og andre naturtyper ble utført etter
samme metodikk. Kartlegging av rødlistede naturtyper er kartlagt etter Norsk rødliste for
naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011). Endrede og nykartlagte naturtypelokaliteter blir
revidert i Natur2000 (Borch og Wergeland Krog 2014), og vil deretter bli oversendt til
Naturbase (Miljødirektoratet 2017). Naturtypeavgrensninger er produsert som SOSI-filer og
blir oversendt Fylkesmannen/Miljødirektoratet sammen med egenskapsdataene for å gjøres
tilgjengelig i Naturbase.

2.1.2

Artsregistreringer

Ved kartlegging av arter ble det særlig vektlagt å påvise rødlistearter, signalarter og eventuelle
andre interessante artsforekomster av vedboende sopp, karplanter, lav, vedlevende insekter
og mose innenfor de delene av planområdet som berører viktige naturtyper. Rødlistekategorier
- BioFokus-rapport 2017-32, side 6 -

Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne kommune

følger Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen og Hilmo 2015). Svartlistearter følger gjeldende
svarteliste (Gederaas et al. 2012). Både nye og gamle artsforekomster ble undersøkt under
feltarbeidet, og en del arter av vedboende sopp, vedlevende insekter og moser ble innsamlet
for identifisering. Rødlistearter, svartlistearter og en del andre signal- og karakterarter som er
kartlagt gjennom prosjektet, er gjort tilgjengelig i Artskart (Artsdatabanken & GBIF Norge
2015) via BioFokus sin egen Artsbase (BAB). Tidspunktet på året har stor betydning for hvilke
arter man finner. For eksempel vil en kartlegging tidlig om våren i svært liten grad kunne fange
opp karplanter, jordboende sopp og mange insekter. Når det gjelder insekter vil dessuten
denne typen undersøkelse i liten grad kunne fange opp mye av artsinventaret. Dette krever
mer omfattende undersøkelser, blant annet utsetting av feller som samler inn dyr i løpet av
sommerhalvåret. Kartleggingen er derfor langt i fra en totalkartlegging av artsinventaret i de
aktuelle områdene, men den vil kunne komplettere tidligere funn for de aktuelle artsgruppene
og kunne gi en pekepinn for potensial for andre interessante artsforekomster.

2.1.3

Vurdering av konsekvenser og utforming av avbøtende tiltak

Vurdering av konsekvenser og forslag til avbøtende tiltak er utarbeidet for hver av de
undersøkte lokalitetene. Konsekvensene er vurdert på grunnlag av hvilke og hvor stor andel
av naturverdiene i lokaliteten som blir berørt av inngrepet, hvor stor del av lokaliteten som blir
direkte berørt av veitraséen og hvor mye av lokaliteten som ligger innenfor planområdet til
veiprosjektet. Dette er avgjørende for å finne ut om det er viktige eller mindre viktige deler av
lokaliteten som blir berørt av inngrepet. Forslag til avbøtende tiltak er utarbeidet med tanke
på å bevare mest mulig av de viktige naturverdiene i de aktuelle lokalitetene. Tiltakene er
presentert på en konkret måte og kan blant annet fremstå som forslag til opprettelse av
hensynssoner, alternativer til utformingen av selve veikonstruksjonen eller bestemte hensyn
som bør tas i anleggsfasen.

2.1.4

Tidligere undersøkelser

Som støtte til feltarbeidet er tilgjengelige databaser gjennomsøkt for informasjon om de
aktuelle naturtypene og området forøvrig. Dette gjelder i første rekke Miljødirektoratet sin
Naturbase (Miljødirektoratet 2017) og Artsdatabankens Artskart (Artsdatabanken og GBIF
Norge 2017). Relevante deler av den foreliggende konsekvensvurderingen utført av Asplan
Viak og BioFokus i 2013 (Solvang 2014), og naturtypekartlegginger gjennomført av BioFokus i
2010 (Klepsland og Høitomt 2010), har vært viktig støttelitteratur under arbeidet.

2.1.5

Fremstilling av kart

Alle kart er fremstilt ved bruk av QGIS.
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3 Resultater
Det ble i alt undersøkt 12 tidligere registrerte naturtyper av A- og B-verdi i
undersøkelsesområdet (omtales i 3.1). 3 nye lokaliteter ble kartlagt hvorav 2 ble vurdert som
viktige (B-verdi) og én lokalitet ble vurdert som lokalt viktig (C-verdi) (omtales i 3.2). Det ble
også gjort en kort vurdering av kantsonene langs Søgneelva (omtalt i 3.3). 7 rødlistede arter;
Ask (VU), alm (VU), barlind (VU), ruteskorpe (NT), ospehvitkjuke (NT), eggegul kjuke (VU) og
bølgekjuke (NT) ble registrert under feltarbeidet. Det ble i tillegg registrert noen svartelistede
arter og en rekke signalarter. Det forventes at kvalitetssikringen har fanget opp de viktigste
naturverdiene i lokalitetene som berøres av veiprosjektet, men det er sannsynlig at det finnes
flere rødlistede arter eller andre spesielle arter innenfor planområdet som ikke har blitt fanget
opp gjennom kvalitetssikringen.

3.1 Kvalitetssikring av tidligere registrerte lokaliteter med A- og B-verdi
3.1.1

Dyredalsheia (BN00099067) B-verdi

Lokaliteten ble undersøkt av Stefan Olberg, Lars Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (alle BioFokus)
den 26. april 2017 (figur 2). Naturtypen gjelder i hovedsak en rik edelløvskog med utforming
lågurt-eikeskog og noe rasmark-lindeskog. Overganger til svak-lågurtskog og blåbærskog er
vanlig. Lågurt-eikeskog er rødlistet som nær truet (NT) i rødlista for naturtyper (Lindgaard og
Henriksen 2011). Skogen står sørvendt til på grov mosegrodd blokkmark og i bratte skrenter
som ender i en skarpt avsatt bekkedal nord i området. Tresjiktet er dominert av eik, osp og
furu i tillegg til noe alm, ask, lind, hassel og kristtorn. Feltsjiktet er rikt med funn av tannrot,
liljekonvall, hvitveis og storfrytle. Skogen er i snitt middels gammel med gjennomsnittlig
brysthøydediameter (bhd) på 30-35 cm. Nord i området står enkelte gamle grove lindekloner
i de bratteste skrentene. Det finnes en god del liggende dødved i skogen, spesielt av osp og
eik, men lågene er av relativt små dimensjoner og er som regel lite eller middels nedbrutt
(figur 3). Dødvedkontinuiteten er sannsynligvis relativt lav for de fleste treslag. Bortsett fra
ask (VU) og alm (VU), som er vanlige arter på lokaliteten, ble det ikke funnet andre rødlistede
arter. Det er allikevel sannsynlig at lokaliteten kan huse rødlistede vedboende og jordboende
sopp, vedlevende insekter og mose. Den nye veitraseen vil berøre en liten og mindre verdifull
del av lokaliteten, men store deler av naturtypen ligger innenfor planområdet til veiprosjektet.
Vi har utarbeidet et forslag til hensynssone som vil være nødvendig for å ivareta en vesentlig
del av naturverdiene knyttet til lokaliteten og samtidig redusere negative kanteffekter fra
utbyggingen (figur 2). Området innenfor hensynssområdet bør få stå mest mulig urørt og
hogst, graving og massepåfylling eller andre tyngre inngrep, bør unngås.
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Figur 2: Oversikt over traseen til nye E-39 gjennom Dyredalsheia (BN00099067) og forslag til opprettelse av hensynssone (lilla strek)
som tiltak for å ivareta viktige naturverdier knyttet til naturtypelokaliteten.

Figur 3: Halvgammel eikeskog med dødved av mindre dimensjoner i Dyredalsheia. Foto: Stefan Olberg.
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3.1.2

Dyredalen Ø (BN00099020)

Lokaliteten ble undersøkt av Stefan Olberg, Lars Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (alle BioFokus)
26. april 2017 (figur 4). Naturtypen gjelder en rik edelløvskog med utforming lågurt-eikeskog.
Lågurt-eikeskog er rødlistet som nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard og
Henriksen 2011). Tresjiktet er for det meste dominert av eik og osp med større eller mindre
innslag av hassel, spisslønn, lind, ask og alm. Feltsjiktet er relativt rikt med forekomster av
hvitveis, legeveronika, storfrytle, knollerteknapp, tannrot og vivendel. Skogen er halvgammel
med trær som har gjennomsnittlig bhd på 20 cm og noen større trær med bhd på maks 35 cm.
Det finnes en god del dødved på lokalitetene, men for det meste unge læger og gadder i tidlig
eller middels nedbrytningsstadie (figur 5). I tillegg til ask (VU) og alm (VU) ble det registrert
ospehvitkjuke (Antrodia pulvinascens) (NT) på lokaliteten, men forekomsten ligger utenfor
planområdet. Det er fortsatt noe potensial for funn av flere rødlistede arter, spesielt innen
gruppene vedboende og jordboende sopp, vedlevende insekter og mose. Avgrensning og verdi
er beholdt. Den nye veitraséen vil kun berøre en liten og mindre verdifull del av lokaliteten,
men store deler av naturtypen ligger innenfor planområdet til veiprosjektet. Vi har utarbeidet
et forslag til hensynssone som et avbøtende tiltak for å ivareta det mest vesentlige av
naturverdiene knyttet til lokaliteten samt redusere negative kanteffekter fra utbyggingen (figur
4). Skal naturverdiene ivaretas, bør området innenfor hensynssonen få stå mest mulig urørt
og hogst, graving, massepåfylling, eller andre tyngre tekniske inngrep, bør unngås. Hvis mulig,
bør man unngå å anlegge veifyllinger innenfor hensynssonen.

Figur 4: Oversikt over traseen til nye E-39 gjennom Dyredalen Ø (BN00099020) og forslag til hensynssone (lilla strek) som tiltak for å
ivareta viktige naturverdier knyttet til naturtypelokaliteten.
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Figur 5: Halvgammel lågurt-eikeskog i Dyredalen ø med dødved av middels dimensjoner i forskjellige nedbrytningsstadier. Foto: Stefan
Olberg.

3.1.3

Hvermannsrau (BN00007659) B-verdi

Lokaliteten ble undersøkt av Stefan Olberg, Lars Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (alle BioFokus)
26. april 2017 (figur 6). Lokalitetens utstrekning er i betydelig grad endret, der den fattige,
nordre halvdelen av naturtypen er utelatt, grunnet forekomst av middels gammel skog uten
gode dødvedkvaliteter, samt som følge av fravær av rik vegetasjon. Gjenværende areal består
av rik edelløvskog med utformingene rasmarklindeskog og lågurt-eikeskog (NT).
Treslagssammensetningen er svært variert med innslag av eik, lind, osp, spisslønn, hegg,
bjørk, svartor, hassel og litt ask, alm, furu og gran. Trærne er i snitt middels gamle, men en
del grove ospetrær på opp mot 55 cm i diameter finnes, samt at en hul alm på 65 cm og en
tidligere styvet hul ask på 45 cm, står innenfor lokaliteten (figur 7). Et spettehull finnes i en
osp. En del læger og noen få gadd forekommer, også av grove dimensjoner. Dødveden er for
det meste lite eller middels nedbrutt, og dødvedkontinuiteten er nok relativt lav for de fleste
treslag. Skogen står dels i en nordøstvendt, grov blokkmark med mye mosedekke, og er gjerne
dominert av en bredbladet gressart. Dels ligger lokaliteten på noe flatere og mektigere grunn
nedenfor rasmarken, og lokaliteten ligger mellom en bergvegg og grusvei. Store partier i de
flatere, noe fuktigere delene av lokaliteten er dominert av ramsløk, og det ble registrert innslag
av arter som firblad, markjordbær, myske, mjødurt, knollerteknapp, liljekonvall og tannrot.
Foruten alm og ask (begge VU) ble ingen rødlistearter påvist ved årets befaring, men
almekullsopp (NT) ble registrert i 2013. Potensialet for ytterligere rødlistearter er nok noe
begrenset. Lokaliteten er litt for skyggefull for at varmekrevende vedlevende insekter skal
forekomme, og potensialet for forekomster av rødlistede arter av lav, moser og karplanter er
relativt lavt i edelløvskog i denne delen av landet. Enkelte rødlistede vedboende sopparter samt
muligens enkelte basekrevende jordboende sopparter, kan derimot finnes på lokaliteten.
Lokaliteten vurderes fortsatt som viktig (B-verdi) men naturtypen endres til rik edelløvskog.
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Den gjenværende delen av lokaliteten ligger i sin helhet innenfor planområdet, men i stor grad
utenfor selve traséen. Vi har utarbeidet et forslag til hensynssone som er nødvendig for å
ivareta en vesentlig del av naturverdiene knyttet til lokaliteten, samt redusere negative
kanteffekter fra utbyggingen (figur 6). Den planlagte fyllingen langs veien vil berøre relativt
store deler av lokaliteten og burde reduseres så mye som mulig. Alternativt kan fyllingen
erstattes med mur eller brupilarer. Det bør i tillegg vises ekstra varsomhet i anleggsfasen, og
hogst, graving eller andre omfattende inngrep burde unngås innenfor hensynssonen.

Figur 6: Oversikt over traséen til nye E-39 gjennom Hvermannsrau (BN00007659) og forslag til hensynssone (lilla strek) som tiltak for
å ivareta viktige naturverdier knyttet til naturtypelokaliteten. Ny avgrensning (tykk grønn strek) erstatter den gamle (tynn grønn strek).
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Figur 7: Gammel tidligere styvet alm inntil nordvendt fjellvegg. Foto: Stefan Olberg

3.1.4

Ospedalen S (BN00007662) A-verdi

Sentrale deler av lokaliteten ligger innenfor planområdet, og denne delen ble undersøkt av
Stefan Olberg, Lars Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (alle BioFokus) den 25. april 2017 (figur 8).
Denne delen av naturtypelokaliteten er relativt variert med rik edelløvskog i skrenten/rasmarka
ned mot fjorden og en halvgammel blåbæreikeskog på de skrinne kollepartiene der veitraséen
føres i land fra Trysfjorden. Sør i området finnes en godt utviklet rasmark-lindeskog som
strekker seg gjennom dalen på begge sider langs Skiftebekken. Langs bekken finnes også
mindre partier med or-askeskog og rike hasselkratt. I rasmarksområdene domineres tresjiktet
av lind, eik og osp samt varierende mengder spisslønn, kirsebær, alm, ask, gran og bjørk. De
skrinnere partiene har dominans av furu og eik. Innover dalen langs Skiftebekken og oppover
i dalsidene domineres tresjiktet av lind, eik, osp og stedvis av svartor og ask. Områdene
nederst i bekkefaret har en større bestand med hassel. Mye av skogen har et rikt feltsjikt med
arter som liljekonvall, tannrot, storfrytle, hvitveis, gauksyre og inniblant ramsløk og myske.
Skogen er av varierende alder, men er for det meste ung eller middels gammel. Skogen i den
bratte skrenten og rasmarka nord i planområdet har partier med eldre storvokst skog. Her ble
det registrert en god del gran og osp med stammediameter på 50-60 cm. Også langs
Skiftebekken, spesielt på sørsiden, er skogen relativt gammel med storvokst eik, osp, lind og
alm. Både i rasmarka og langs bekken finnes mye dødved i forskjellige nedbrytningsstadier
(figur 10). Den fattige skogen på kollepartiet er middelaldrende og småvokst med få større
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gamle trær og lite dødved. Noen rødlistede arter er tidligere registrert i området. Tom Hellik
Hofton (BioFokus) registrerte i 2013 rosenkandelaberskinn (Candelabrochaete septocystidia)
(VU) på et morkent ospelæger i rasmarka, nord i planområdet. Denne forekomsten ligger i
området hvor brua over Trysfjorden skal føres i land, og forekomsten vil trolig havne under det
planlagte brospennet. Arten ble ikke observert under feltarbeidet våren 2017, men Hofton (pers
med. 2017) påpeker at fruktlegemene er mest synlige om høsten. For at forekomsten ikke skal
gå tapt, er det viktig at skogen under brospennet blir stående mest mulig urørt.
I forbindelse med byggingen av Trysfjordbrua er det også planlagt å lage en anleggsvei nedover
dalen langs Skiftebekken (figur 9). Veien vil komme i konflikt med den eldre skogen og
dødvedkvalitetene langs bekken, og bør heller anlegges langs Trysfjorden fra nord da skogen
her ikke har de samme kvalitetene. Det er utarbeidet et forslag til hensynssone på begge sider
av veianlegget (figur 8). I sør er hensynssonen strukket opp med hensyn på å ivareta mest
mulig av rasmarks-lindeskogen og de rike dødvedforekomstene langs Skiftebekken. I nord er
hensynssonen strukket med hensyn på å ivareta mest mulig av den eldre skogen og
dødvedforekomstene i den bratte skrenten og rasmarksområdet ned mot fjorden.
Hensynssonen er strukket under brospennet med tanke på å ivareta forekomsten med
rosenkadelaberskinn. Graving, hogst, massepåfylling eller andre omfattende inngrep, bør
unngås innenfor hensynssonene. Den planlagte veitraséen og tilhørende anleggsveier vil
fragmentere og redusere kvalitetene til naturtypelokaliteten i betydelig grad. Gjennomføring
av anbefalte avbøtende tiltak, vil være avgjørende for at naturverdiene skal i det berørte
området skal ivaretas i størst mulig grad.

Figur 8: Oversikt over traséen til nye E-39 gjennom Ospedalen S (BN00007662) og forslag til hensynssone (lilla strek) som tiltak for å
ivareta viktige naturverdier knyttet til lokaliteten. Rødt punkt angir forekomsten av rosenkandelaberskinn.
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Figur 9: Skisse som viser den planlagte ilandføringen av nye E-39 på vestsiden av Trysfjorden og tilhørende anleggsveier (Nye Veier
2017).

Figur 10: Dødvedforekomster langs Skiftebekken. Foto: Ole J. Lønnve.

- BioFokus-rapport 2017-32, side 15 -

Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne kommune

3.1.5

Holmen SØ (Tollaslia) (BN00007663) A-verdi

Lokaliteten er i Naturbase avgrenset som gammel fattig edelløvskog i mosaikk med rik
edelløvskog. Lokaliteten er vurdert svært viktig (A-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Lars
Erik Høitomt, Ole J. Lønnve og Stefan Olberg (alle BioFokus) den 25. april 2017. Sentrale deler
av lokaliteten ligger innenfor planområdet, og disse delene vil bli sterkt berørt, bl.a. ved at
store deler av lokaliteten vil bli fylt med masse (figur 11 og 12). Lokaliteten har varierte
skogsamfunn og vegetasjonstyper. Mesteparten er gammel fattig edelløvskog av type eikeskog
på blåbærmark, og med furuskog på knauser og mot toppen av lisiden. Stedvis er skrenter og
ur med rasmarkslindeskog samt rikere partier med lågurt-eikeskog. Deler av eik-lindeskogen i
brattskrentene er meget rik lågurtskog. Det er også fragmenter av lågurt-furuskog. Sentralt i
avgrensningen er også et flatt parti med rik sump-, kilde- og strandskog (grenser til
granplantefelt). Denne sumpskogen kan henføres til rik løvsumpskog, dominert av svartor.
Naturtypen faller inn under kategorien rikere myrkantmark i låglandet i Norsk rødliste for
naturtyper, og er rødlistet som sterkt truet (EN) (Lindgaard og Henriksen 2011).
Tresjiktet domineres av eik og furu, og det er i partier relativt mye lind og ellers en del bjørk.
Stedvis er det innslag av ask, rogn, kristtorn og hassel. Vegetasjonen er overveiende fattig
med storfrytle, vivendel og litt krossved, men rikere lågurtvegetasjon finnes i skrenter med
eik-lindeskog (stedvis meget rik). I sumpskogen inngår bl.a. skogburkne, slirestarr og
slakkstarr.
Planområdet berører i svært stor grad selve kjerneområdet til denne lokaliteten. I området der
veitraseen skal gå finnes sannsynligvis de største verdiene knyttet til lokaliteten. Her inngår
partier med lågurtvegetasjon, som isolert sett vil kunne avgrenses som rik edelløvskog.
Innslaget av dødved er forholdsvis stort og treslagvariasjonen er stor (figur 13). Her inngår
lind, eik, hassel, furu, bjørk og osp. I disse partiene ble den eiketilknyttede soppen ruteskorpe
(Xylobolus frustulatus) (NT) funnet på en eikelåg (figur 14). Flere signalarter forekommer
(f.eks. eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa) og lungenever (Lobaria pulmonaria). I
feltsjiktet forekommer krevende arter som svarterteknapp, lundhengeaks tannrot og myske. I
en dalgryte, sentralt i avgrensingen, er det mye lundhengeaks samt innslag av bl.a. sanikel,
myske, markjordbær og hengeaks. Dette partiet er dessuten sørvest-vendt, hvilket er gunstig
med tanke på insekter knyttet til dødved og lokaliteten vurderes til å ha et forholdsvis stort
potensial for slike. Partier med rik sump-, kilde og strandskog forekommer i de flate partiene i
nedkant av lisiden. Ved tidligere undersøkelser av lokaliteten er det dessuten gjort funn av
flere krevende jordboende sopp, bl.a. svartnede kantarell (Cantharellus melanoxeros) og
kokskremle (Russula anthracina), begge nær truet (NT).
Det vurderes som svært uheldig at planområdet omfatter disse delene av lokaliteten.
Naturkvalitetene vil bli sterkt berørt, og i verste fall forsvinne eller kun bli små og
fragmentariske. Verdien til hele lokaliteten Holmen SØ som en helhet vil derfor bli betydelig
redusert. Det foreslåes at man i størst mulig grad begrenser inngrepet og prøver å finne andre
løsninger og tiltak enn det som foreløpig er skissert. Veifyllinger står for store deler av inngrepet
på lokaliteten, og det bør vurderes om det er mulig å fundamentere veien på pilarer som kan
gjøre veitraséen smalere. Hensynssonene er strukket opp med tanke på å redusere tapet av
de mest verdifulle partiene i naturtypelokaliteten (figur 11 og 12). Graving, massepåfylling,
hogst eller andre omfattende inngrep burde unngås innenfor hensynssonene.
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Figur 11: Oversikt over traséen til nye E-39 gjennom Holmen SØ (Tollaslia) (BN00007663) og forslag til hensynssoner (lilla strek) som
tiltak for å ivareta viktige naturverdier knyttet til lokaliteten.

Figur 12: Skisse som viser den planlagte ilandføringen av nye E-39 på østsiden av Trysfjorden ved Holmen SØ. Den planlagte fyllingen
vil ødelegge en stor og verdifull del av lokaliteten (Nye Veier 2017)
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Figur 13: Rik edelløvskog med dødved i forskjellige nedbrytningsstadier sentralt i lokaliteten. Den nye veitraséen vil gå rett gjennom
dette området. Foto: Ole J. Lønnve.
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Figur 14: Middels nedbrutt eikelåg med ruteskorpe og eikebroddsopp. Foto: Ole J. Lønnve.

3.1.6

Holmen SØ II (BN00099059)

Lokaliteten ble undersøkt av Stefan Olberg og Lars Erik Høitomt den 26. april 2017 (figur 15).
Et svært grovt lindetre står nederst i en rasmarklindeskog med enkelte andre lindekloner av
mye mindre størrelse (figur 16). Diameteren anslås til omkring 150 cm. Treet er hult, har
mange hullåpninger og forekomst av grov dødved. Ingen rødlistearter ble registrert på treet,
og treets plassering (nordøstvendt og i en region med få rødlistede kryptogamer) gjør at
potensialet for rødlistearter vurderes som relativt lavt. Treet har sannsynligvis vært styvet fra
gammelt av.
Naturtypelokaliteten ligger midt i en planlagt fylling til den nye veitraséen og vil mest
sannsynlig bli ødelagt hvis det ikke iverksettes avbøtende tiltak (figur 15). Å anlegge veien på
pilarer fremfor fylling vil være et godt egnet tiltak som vil kunne ivareta lokaliteten. Vi har
utarbeidet et forslag til hensynssone som vil være tilstrekkelig for å ivareta lindetreet, samt
nærliggende grove trær av lind og selje rett sør for lokaliteten. Alle former for graving,
massepåfylling og ferdsel med tunge anleggsmaskiner innenfor hensynssonen burde unngås
da dette kan senke levealderen til trærne.
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Figur 15: Oversikt over traseen til nye E-39 gjennom Holmen SØ II (BN00099059) og forslag til hensynssone (lilla strek) som tiltak for
å ivareta naturverdier knyttet til lokaliteten.
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Figur 16: Det store gamle lindetreet stående på grov blokkmark. Foto: Stefan Olberg.

3.1.7

Rinnestøa (BN00007665) B-verdi

Lokaliteten ble vurdert av Lars Erik Høitomt og Stefan Olberg den 26. april 2017 (figur 17).
Området ble ikke grundig befart da det nye veianlegget kun vil berøre marginale deler av
naturtypelokaliteten. Rinnestøa er et viktig naturområde med forekomst av en stor rik
edelløvskog hvor det er gjort funn av krevende karplanter som blant annet grov nattfiol. Det
er i tillegg en usedvanlig stor forekomst av den truede arten barlind (VU) i de vestvendte delene
av området (over 200 individer). En rask vurdering tilsier at veiprosjektet vil berøre svært lite
av lokaliteten da veien vil gå i tunnel under det meste av området (figur 17 og 18).
Tunnelinnslagene vil kun berøre små og mindre verdifulle deler av lokaliteten og de negative
effektene av veianlegget vurderes derfor som små. Vi har kommet med forslag til noen mindre
hensynssoner som skal begrense mulige skadevirkninger av inngrepet (figur 17).
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Figur 17: Oversikt over traseen til nye E-39 forbi Rinnestøa (BN00007665) og forslag til hensynssoner (lilla strek) som tiltak for å ivareta
naturverdier knyttet til lokaliteten.
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Figur 18: Skisse som viser den planlagte Lindeliatunnelen (Nye Veier 2017).

3.1.8

Lindelia (BN00098988) C-verdi

Lokaliteten ble befart av Ole J. Lønnve og Lars Erik Høitomt den 24. april 2017 (figur 19).
Lindelia er i Naturbase registrert som viktig en rik edelløvskog (B-verdi). Dette er mest
sannsynlig feil da lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) under verdivurderingen i
faktaarket. Kun minimale deler av lokaliteten blir berørt av veiprosjektet. De berørte delene er
i tillegg mindre verdifulle og består av hogstpåvirket skog eller yngre løvsuksesjoner på fattig
mark (figur 20). Det gis derfor ikke spesielle anbefalinger om opprettelse av hensynssoner eller
andre avbøtende tiltak for lokaliteten.
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Figur 19: Oversikt over traséen til nye E-39 forbi Lindelia (BN00098988). Hensynssoner er ikke utarbeidet for denne lokaliteten.

Figur 20: Yngre løvsuksesjon i Lindelia som berøres av utbyggingen. Foto: Ole J. Lønnve.
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3.1.9

Dal Ø (BN00066960) B-verdi

Den søndre delen av lokaliteten ligger innenfor planområdet, og denne delen ble undersøkt av
Stefan Olberg, Lars Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (alle BioFokus) den 25. april 2017 (figur 21).
Denne delen av naturtypelokaliteten består i all hovedsak av middels gammel blåbæreikeskog
med lite innslag av dødved. Eikestammene har en gjennomsnittlig diameter på 20 cm, og ingen
eiketrær på over 40 cm i diameter ble observert. Noen få individer av den svartelistede arten
edelgran (HI – høy risiko) og litt ung gran forekommer spredt (spredd seg fra nærliggende
plantefelt). Noen grove ospetrær og ospelæger (< 45 cm), samt noen få lindetrær forekommer
i sørøstre del av lokaliteten, og disse befinner seg delvis utenfor naturtypelokaliteten. I samme
område, rett utenfor lokaliteten, ligger det også en skogsdam (figur 22). Vi har endret litt på
lokalitetens grenser for å inkludere disse elementene (figur 21). I sørvest er det innslag av lind
og litt hassel i den vestvendte blokkmarken. Den sørvestlige delen av lokaliteten har yngre
skog enn resten av lokaliteten innenfor planområdet. Ingen rødlistearter ble registrert innenfor
den undersøkte delen av naturtypelokaliteten og potensialet for slike vurderes som lavt.
Ettersom kun deler av lokaliteten ble undersøkt i felt kan vi ikke uttale oss om naturverdiene i
hele naturtypelokaliteten. Den undersøkte delen av naturtypelokaliteten vurderes ikke som
spesielt verdifull for det biologiske mangfoldet, og ville isolert sett ikke blitt avgrenset som en
viktig naturtypelokalitet. De største naturverdiene i naturtypelokaliteten som befinner seg
innenfor planområdet ligger i nordøst, og inkluderer et areal med eldre ospetrær, grove
ospelæger og en skogsdam. Denne delen av den undersøkte naturtypelokaliteten kunne vært
gitt en lokal verdi (C-verdi), og det bør om mulig unngå å foreta inngrep innenfor denne delen
av naturtypelokaliteten. Den resterende delen av naturtypelokaliteten som ligger innenfor
planområdet har per i dag små naturverdier. Hensynssonen dekker delene av lokaliteten som
har verdifulle strukturelementer og som bør ivaretas. Det bør ikke forekomme hogst, graving,
bruk av anleggsmaskiner eller andre omfattende inngrep innenfor hensynssonen.

Figur 21: Oversikt over traseen til nye E-39 gjennom Dal Ø (BN00066960) og forslag til hensynssone (lilla strek) som
tiltak for å ivareta viktige naturverdier knyttet til lokaliteten. Tykk grønn strek angir oppdatert avgrensning av naturtypen.
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Figur 22: Skogsdam øst i området. Foto: Stefan Olberg.

3.1.10 Havåsen Ø (BN00099029) B-verdi
Lokaliteten er i Naturbase avgrenset som rik edelløvskog med verdi som viktig (B-verdi) og
utgjøres av en bratt liside med blokkmark i de øvre delene. Lokaliteten ble undersøkt av Lars
Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (begge BioFokus) den 24. april 2017 (figur 23). Lokaliteten ligger
i de østlige deler av Havåsen. Den søndre delen av lokaliteten ligger innenfor planområdet.
Alm-lindeskog med stedvis rike partier dominerer de øvre delene av lokaliteten (figur 24). De
nedre delene danner en gradvis overgang mot fuktig beitemark. Tresjiktet er dominert av lind.
I tillegg forekommer furu, osp, bjørk og rogn samt litt gran, spisslønn, kirsebær, hassel og ask
nederste i lia. Feltsjiktet er rikest i bunn av lia, med skogfiol, skogsalat, tannrot, myske og
vårmarihånd (figur 25). Høyere oppe i lia dominerer liljekonvall. Ormetelg, knollerteknapp,
fingerstarr, hårfrytle, storfrytle, hvitveis og blåbær forekommer også. Lungenever (Lobaria
pulmonaria) skal fra tidligere være registrert på lind. Det er få grove trær, men enkelte
sannsynlige styvingslinder, hvorav minst to hadde grove og hule sokler, ble registrert. Enkelte
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forholdsvis grove eik forekommer også. Det er noe død ved av lind i form av høgstubber samt
små og lite nedbrutte lindelæger. Det er også noe død osp, blant annet enkelte grove
ospelæger. Bølgekjuke (Spongiporus undosus) (NT) ble registrert på en grov ospelåg.
Lokaliteten vurderes å ha noe potensial for interessante jordboende sopp som danner
mykorrizha med lind og hassel, samt for vedboende insekter og andre organismer knyttet til
edelløvskog og dødved. De største verdiene knyttet til denne lokaliteten vil i liten grad bli berørt
av veiprosjektet. Allikevel vil prosjektet berøre rike partier i den sørligste delen, og det er derfor
gunstig om minst mulig av denne lokaliteten blir berørt. Vi har derfor valgt å opprette en
hensynssone sør i naturtypelokaliteten, slik at rike partier med bl.a. vårmarihånd blir minst
mulig berørt av utbyggingen. Den rike fuktskogen bør forskånes for omfattende inngrep under
anleggsfasen, som hogst, massepåfylling, graving og bruk av anleggsmaskiner.

Figur 23: Oversikt over traseen til nye E-39 gjennom Havåsen Ø (BN00099029) og forslag til hensynssone (lilla strek) som tiltak for å
ivareta viktige naturverdier knyttet til lokaliteten.
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Figur 24: Gamle lindekloner i bratt rasmark. Foto: Ole J. Lønnve.

Figur 25: Vårmarihånd fra lokaliteten. Foto: Ole J. Lønnve.
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3.1.11

Havåsen (BN00099029) B-verdi

Den søndre delen av lokaliteten ligger innenfor planområdet, og denne delen ble undersøkt av
Lars Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (begge BioFokus) den 24. april 2017 (figur 26). Havåsen er
i Naturbase avgrenset som gammel fattig edelløvskog vurdert som viktig (B-verdi). Området
er småkupert med koller, skrenter og smådaler. Denne delen av naturtypelokaliteten består i
all hovedsak av middels gammel blåbæreikeskog med lite innslag av dødved. Eikestammene
har en gjennomsnittlig diameter på rundt 20 cm, og ingen eller få eiketrær på over 40 cm i
diameter ble observert. Noe furu, bjørk, osp og rogn forekommer spredt. Enkelte hasselkjerr
ble registrert i den sørøstlige delen. På kollene forekommer enkelte grove gamle furuer samt
noe lind i skrentene, men disse befinner seg i hovedsak utenfor planområdet. I feltsjiktet
dominerer blåbær og storfrytle. Noe hårfrytle ble også registrert. Enkelte grove ospelæger ble
registrert i den sørøstlige delen. Her ble eggegul kjuke (Perenniporia tenuis) (VU) funnet på et
svært morkent ospelæger (figur 27). Eggegul kjuke er ifølge Artskart (Artsdatabanken & GBIFNorge 2017) ikke tidligere registrert i Vest-Agder fylke, og dette funnet representerer trolig
også det sørligste funnet av denne arten i Norge. Forekomsten står i fare for å forsvinne da
den planlagte veitraséen vil passere rett over funnstedet. Et avbøtende tiltak kan være å flytte
ospelågen med eggegul kjuke til deler av naturtypen som ikke blir berørt av utbyggingen.
Hvorvidt arten vil overleve forflytningen er uklart, men det er uansett viktig at ospelågen blir
flyttet til et lignende ospedominert miljø.
Ettersom kun deler av lokaliteten ble undersøkt i felt kan vi ikke uttale oss om hele
naturtypelokaliteten. Mesteparten av den undersøkte delen av naturtypelokaliteten vurderes
ikke som spesielt verdifull for det biologiske mangfoldet, og ville isolert sett ikke blitt avgrenset
som en viktig naturtypelokalitet. De største naturverdiene i naturtypelokaliteten, som befinner
seg innenfor planområdet, ligger i sørøst, og inkluderer et areal med eldre ospetrær og enkelte
grove ospelæger. Denne delen av naturtypelokaliteten kunne isolert sett vært gitt en lokal
verdi (C-verdi), men vi har valgt å utvide avgrensningen til Havåsen og innlemme dette
området i den eksisterende naturtypelokaliteten (figur 26). Hvis mulig, bør man ikke foreta
inngrep innenfor denne delen av naturtypelokaliteten og hensynssonen angir hvilke deler av
naturtypen som bør forskånes for tyngre tekniske inngrep som hogst, graving, massepåfylling
og bruk av tunge anleggsmaskiner.

- BioFokus-rapport 2017-32, side 29 -

Kvalitetssikring av naturverdier langs nye E-39 gjennom Søgne kommune

Figur 26: Oversikt over traseen til nye E-39 gjennom Havåsen (BN00066961) og forslag til hensynssone (lilla strek) som tiltak for å
ivareta viktige naturverdier knyttet til lokaliteten. Tykk grønn strek angir oppdatert avgrensning av naturtypen. Rødt punkt angir
forekomsten av eggegul kjuke.

Figur 27: Halvgammel eikeskog iblandet osp, furu og bjørk. Eggegul kjuke ble funnet på ospelæger i denne
sørligste delen av naturtypelokaliteten. Foto: Ole J. Lønnve.
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3.1.12 Kleplandsmonan (BN00007649)
Lokaliteten ble undersøkt av Stefan Olberg, Lars Erik Høitomt og Ole J. Lønnve (alle BioFokus)
den 25. april 2017 (figur 28). Lokaliteten er tidligere kartlagt som erstatningsbiotop med
utforming sand- og grustak, og er registrert som et viktig hekkeområde for sandsvale (NT) og
strandsnipe. I tillegg har lokaliteten blitt vurdert som potensielt viktig leveområde for
salamander og spesielle insekter. Grustaket er nå fylt igjen, planert ut, og kan regnes som en
mindre verdifull ruderatmark (figur 29). Lokaliteten har dermed mistet det meste verdien som
habitat for krevende arter og vil bli slettet fra Naturbase. Den svartelistede arten hagelupin
(SE – svært høy risiko) ble observert som tallrik på lokaliteten under befaringen våren 2017
(figur 30). Fjerning av masser med denne arten må skje på forsvarlig måte for å hindre videre
spredning av arten. Det gis ingen andre anbefalinger om avbøtende tiltak knyttet til lokaliteten.

Figur 28: Oversikt over traséen til nye E-39 over Kleplandsmonan (BN00098988). Hensynssoner er ikke nødvendig for denne
lokaliteten.
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Figur 29: Det tidligere grustaket er nå fylt igjen og forvandlet til en ruderatmark. Foto: Stefan Olberg.

Figur 30: Den svartelistede arten hagelupin (SE – Svært høy risiko) fantes på lokaliteten under befaringen våren 2017.
Foto: Ole J. Lønnve.
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3.2 Nykartlagte områder
3.2.1

Dyredalsheia S II (rik løvsumpskog) C-verdi

Lokaliteten ble kartlagt av Lars Erik Høitomt, Stefan Olberg og Ole J. Lønnve (alle BioFokus)
den 26. april 2017 (figur 31). Lokaliteten ligger rett sør for Dyredalsheia (BN00099067) og har
fått navnet Dyredalsheia S. Naturtypen gjelder en rik sumpskog, kildeskog og strandskog med
utforming rik løvsumpskog. Naturtypen faller inn under kategorien rikere myrkantmark i
låglandet i Norsk rødliste for naturtyper, og er rødlistet som sterkt truet (EN) (Lindgaard og
Henriksen 2011).
Tresjiktet domineres av svartor med større innslag av bjørk og noe hegg (figur 32). I tillegg
forekommer små mengder gran, furu og den svartelistede arten edelgran (HI - høy risiko).
Feltsjiktet er rikt og har større forekomster av arter som mjødurt, vendelrot og hvitveis. Skogen
er relativt ung, noe som må ses i sammenheng med at området tidligere har vært en mer åpen
kulturmark. Trærne har en gjennomsnittlig diameter på 20 cm og maksdiameter på ca. 30 cm.
Noen av trærne har begynnende sokkeldannelse. Det finnes noe dødved på lokalitetene, men
stort sett tynne læger i tidlige eller middels tidlige nedbrytningsstadier. Skogen er ganske
glissen og bærer preg av noen eldre hogstinngrep.
Det ble ikke gjort funn av rødlistede arter og skogen er ung med lite dødved. Småskala
variasjon med sokkeldannelse og vannansamlinger forkommer i mindre grad. Lokaliteten
vurderes som lokalt viktig (C-verdi).
Mye av lokaliteten blir berørt av utbyggingen og veitraséen vil legge beslag på en stor del av
naturtypen. Vi har laget et forslag til hensynssone som vil kunne ivareta mest mulig av delene
som ikke blir direkte rammet av veitraséen (figur 31). Drenering av sumpskogen og flombekken
som renner gjennom lokaliteten bør unngås da dette vil tørrlegge naturtypen. Området som
omfattes av hensynssonen bør få stå mest mulig i fred for hogst, graving og massepåfylling i
anleggsfasen, og man bør unngå ferdsel med tunge anleggsmaskiner.

Figur 31: Oversikt over den planlagte traséen til nye E-39 forbi Dyredalsheia S og forslag til hensynssoner
som tiltak for å ivareta naturverdier knyttet til lokaliteten.
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Figur 32: Rik løvsumpskog med dominans av svartor i Dyredalsheia S. Foto: Stefan Olberg.

3.2.2

Eikestølveien (hul eik) B-verdi

Lokaliteten ble kartlagt av Ole J. Lønnve og Lars Erik Høitomt (begge BioFokus) den 24. april
2017. Lokaliteten ligger langs Eikestølveien (figur 33). Naturtypen gjelder et stort gammelt
eiketre som oppfyller kravene som utvalgt naturtype hul eik (jmf. Naturmangfoldloven)
(Miljøverndepartementet 2009). Eika står fristilt, men relativt skyggefullt til langs veien (figur
33). Treet er ganske høyvokst og har en brysthøydeomkrets på 225 cm. Sprekkebarken er
relativt slett og de nedre delene av stammen har ca. 40 % påvekst av mose i tillegg til noe lav.
Treet har smal krone som har spor etter gamle beskjæringer mot strømledning og vei. I kronen
finnes noe dødved av middels dimensjon. Stammen har begynnende råteskader flere steder
(figur 34), og et langstrakt hulrom med en åpning på 2x25 cm strekker seg oppover langs
stammen. Inni hulrommet finnes noe tørr vedmuld. Det finnes flere mindre sprekker og hulrom
lengre opp på stammen. Det er noe potensial for funn av rødlistede insekter knyttet til treet.
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi).
Treet står på et lite område innenfor planområdet som ikke direkte berøres av veibane eller
fyllinger. Vi har utarbeidet et forslag til hensynssone som skal være tilstrekkelig for å ivareta
lokaliteten (figur 33). Under anleggsfasen bør det vises ekstra varsomhet med bruk av tyngre
anleggsmaskiner i nærheten av treet, og man bør unngå graving og massepåfylling nær røttene
da dette kan senke treets levealder betraktelig.
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Figur 33: Oversikt over eikelokaliteten og anbefalt hensynssone (lilla strek) langs Eikestølveien vest for Dåsåna.

Figur 34: Eika med tydelige råteangrep oppover stammen. Foto:
Ole J. Lønnve.
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3.2.3

Lohnelia V (hagemark) B-verdi

Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg og Lars Erik Høitomt (begge BioFokus) den 26. april
2017 (figur 35). Lokaliteten ligger nordvest for Lohnelier industriområde i nærheten av en
åkermark (figur 34). Naturtypen gjelder en hagemark med utformingen fattig hagemark med
edelløvtrær. Lokaliteten har et relativt glissent tresjikt med halvgamle og noen gamle trær av
eik, furu og ask (figur 36). I tillegg finnes en god del yngre oppslag av eik, osp og ask.
Feltsjiktet er ganske fattig og dominert av graminider i tillegg til hvitveis, engsyre og vivendel.
Flere av eikene på lokaliteten er gamle og har synlige eller begynnende hulheter. To av trærne
oppfyller kravene som utvalgt naturtype hul eik (forskriftseik). Eikene har stammeomkretser
på henholdsvis 210 og 130 cm, og har synlige eller begynnende råte og hulheter. I tillegg til
eik finnes en gammel hul styvingsask på lokaliteten med et stort indre hulrom. Asketreet har
en omkrets på 160 cm. Hagemarka er under begynnende gjengroing av einer og yngre
løvoppslag og har nok ikke vært i bruk på mange år. Det er noe potensial for funn av krevende
insekter knyttet til de gamle hule trærne. Lav grad av gjengroing, få inngrep på lokaliteten og
forekomster av flere hule edelløvtrær, gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi).
Hele lokaliteten ligger midt i en planlagt fylling langs veitraséen, og vil bli ødelagt uten
avbøtende tiltak (figur 35). Skal hagemarka ivaretas i sin helhet, bør man unngå utfylling langs
veien og finne andre alternativer for fundamentering av veibanen, som anleggelse av veien på
pilarer eller andre betongfundamenter.

Figur 35: Oversikt over den planlagte traséen til nye E-39 forbi Lohnelia V og forslag til hensynssone som tiltak for å ivareta naturverdier
knyttet til lokaliteten.
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Figur 36: Fattig hagemark med dominans av gamle eiketrær og furutrær i tresjiktet og graminider i feltsjiktet. Foto: Stefan Olberg.

3.3 Kantsoner langs Søgneelva
Der den nye veitraséen krysser Søgneelva ved Tofteland/Monan, ble det gjort en befaring av
kantsonen på østsiden av Stefan Olberg og Lars Erik Høitomt 27. april 2017. Søgneelva er
viktig for anadrom laksefisk. Det er relativt smale kantsoner mellom Søgneelva og henholdsvis
vei (Toftelandsveien på østsiden) og kjerrevei (på vestsiden) på denne strekningen (figur 37).
Veiene står på massefyllinger som er ca. to meter høye og ligger mellom 1 og 8 meter fra
middels vannstand i elva. Vestsiden ble kun observert fra motsatt bredd, og vestsiden består
av middels gamle trær og noe buskvegetasjon med en bredde på noen få meter. Svartor, hegg,
furu, selje og bjørk ble observert. På østsiden står det en enkelt rad med eldre svartor sør for
traséen. Kantsonen utvides en del nærmere traséen, og her er også veifyllingen til
Toftelandsveien noe lavere. Kantsonen består her av middels gammel til ung gråor-heggeskog
(flommarkskog) (figur 38). Flommarkskog er viktig for fugler og en del insekter, men er også
viktig for næringstilførselen til elva, i form av plantedeler og smådyr som er viktig for fisk og
andre vannlevende organismer. Flommarkskogen er liten og ikke gammel nok til å kartlegges
som en naturtypelokalitet, og ingen spesielle arter ble påvist her under den korte befaringen
av området.
Det anbefales at det gjøres tiltak for å ivareta de eksisterende kantsonene langs Søgneelva.
Man burde begrense hogst av kantsonen så langt det er mulig.
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Figur 37: Oversikt over traséen til nye E-39 og krysningspunkt over Søgneelva. Kantsonene varierer noe i bredde langs elva.

Figur 38: Gråor-heggeskog langs Søgneelva. Foto: Stefan Olberg.
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4 Oppsummering og anbefalinger
To svært viktige og 10 viktige naturtypelokaliteter blir i større eller mindre grad blir berørt av
planområdet til ny E-39 gjennom Søgne og østre del av Mandal. Naturtypelokalitetene er
undersøkt i den hensikt å få en bedre oversikt over de berørte verdiene innenfor
naturtypelokalitetene. I tillegg var det et ønske om å fremskaffe tilleggsinformasjon om
artsmangfoldet innenfor eksisterende naturtypelokaliteter samt å kartlegge store gamle trær
og eventuelle oversette naturtyper. Noen av lokalitetene har ved denne kvalitetssikringen fått
endret avgrensning og/eller verdi. En av de tidligere lokalitetene viste seg å ha blitt ødelagt
siden forrige kartlegging og kan fjernes fra Naturbase. Ved kartleggingen ble det i tillegg
registrert 3 nye naturtypelokaliteter.
Noen av naturtypelokalitetene ser ut til å bli sterkt påvirket av den planlagte utbyggingen, og
flere av lokalitetene vil få redusert verdi hvis de planlagte inngrepene blir gjennomført. Dette
gjelder særlig de to svært viktige lokalitetene Holmen SØ (Tollaslia) og Ospedalen S. Det er
vanskelig å forutsi nøyaktig hvilke konsekvenser inngrepene får på disse to lokalitetene, dels
grunnet behovet for fyllinger og brokar, og dels som følge av behovet for anleggsveier inn i de
to lokalitetene. Ettersom veitraséen går tvers igjennom begge lokalitetene er det opplagt at
uansett hvilke avbøtende tiltak som iverksettes vil det bli store inngrep i begge lokalitetene.
Disse inngrepene vil desimere naturverdiene i en betydelig grad, og muligens i så stor grad at
naturtypene må slettes i sin helhet. Det er også slik at verdisettingen på naturtypelokaliteter i
en viss grad styres av størrelsen på lokalitetene, der store lokaliteter har et større potensial for
å huse rødlistearter enn små lokaliteter. Små skoglokaliteter vil i større grad bli påvirket av
kanteffekter. I fuktige skogtyper er dette spesielt negativt, mens det i tørre og varme lokaliteter
antagelig spiller mindre rolle. Kantene kan være gode lokaliteter for varmekrevende og
solelskende arter (for eksempel for mange insekter), men vil være dårlig egnet for mange
andre artsgrupper.
I Holmen SØ (Tollaslia) går veitraséen igjennom den delen av lokaliteten som innehar de
største naturverdiene. Det er i nordre del av lokaliteten (særlig i den sørvendte skrenten i
nordøst) at den eldste skogen befinner seg, og det er her det er best utvalg av grov dødved i
ulike nedbrytningsstadier. Naturverdiene i denne lokaliteten er i stor grad knyttet til kontinuitet
av grov dødved av eik, lind, osp og til dels andre løvtrær, og det er her disse elementene er
best utviklet. Hvis en innsnevring av planområdet foretas slik som foreslått i denne rapporten,
vil deler av de beste arealene kunne ivaretas. Om dette er nok til å huse en fremtidig bestand
av de rødlisteartene som lever på lokaliteten i dag er uvisst, men det er lite trolig at alle artene
vil kunne overleve i overskuelig fremtid. Det gjenværende arealet av naturtypen vil også være
fragmentert (delt i to eller tre deler), samt at de gjenværende delene med all sannsynlighet vil
oppnå en lavere verdi enn hva tilfellet er i dag (B- og/eller C-verdi).
For Ospedalen S ser det ikke fullt så ille ut, men også her vil en del av det som antas å være
blant de bedre arealene innenfor lokaliteten bli ødelagt. Traséen går blant annet rett over
rasmarka der det er registrert rosenkandelaberskinn. Denne arten finnes ikke nødvendigvis på
den samme stokken i dag. Ettersom arten har spesielle krav til lægene den lever på og lægene
endrer seg noe for hvert år, så må soppen etter hvert finne seg en ny ospelåg. Dette illustrerer
nødvendigheten av å ivareta et så stort areal som mulig som innehar et potensielt leveområde
for slike truede arter. Det er sjelden nok å bare ivareta et lite areal rundt funnstedet for en
truet skogsart – da vil arten på noe sikt falle ut som følge av mangel på nye levesteder. Det
anbefales at anleggsveien inn i Ospedalen S ikke legges langs Skiftebekken, men anlegges
langs med Trysfjorden fra nord da skogen her ikke har de samme kvalitetene.
Brede veifyllinger er et gjennomgående problem langs den planlagte veitraséen da disse legger
beslag på store arealer med viktige naturverdier. Anleggelse av vei på pilarer eller
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brukonstruksjoner vil kunne redusere veitraséens bredde og er derfor et godt avbøtende tiltak
som kan redusere tap av viktige naturverdier langs traséen. For mange av
naturtypelokalitetene er det gitt anbefalinger til opprettelse av hensynssoner med hensikt på
å redusere den negative påvirkningen av utbyggingen. Innenfor disse sonene bør man unngå
hogst, graving, massepåfylling, ferdsel med tunge kjøretøy eller andre omfattende inngrep.
For å ivareta viktige naturverdier i et stort utbyggingsprosjekt er kompenserende tiltak
ytterligere et verktøy som kan vurderes etter at best mulig avbøtende tiltak er lagt inn i
prosjektet. Kompenserende tiltak er kommet sterkt de siste par årene i forbindelse med flere
større vegprosjekter, bl.a. for ny E6 i Hedmark og E16/Ringeriksbanen på Ringerike.
Utbyggingen av E39 i Søgne berører betydelige naturverdier, i hovedsak naturverdier knyttet
til rik og/eller gammel edelløvskog. Selv med relativt omfattende avbøtende tiltak fører
vegtraseen til at vesentlige naturverdier går tapt (bl.a. flere A-lokaliteter som trolig får redusert
verdi etter utbygging). Dette innebærer at man også i dette prosjektet bør vurdere
kompenserende tiltak som et komplement til de avbøtende tiltakene. Kompenserende tiltak
bør fokusere på samme geografiske område og tilsvarende naturkvaliteter som de som blir
ødelagt av utbyggingen. Kompenserende tiltak skal per definisjon bidra til å øke naturverdiene,
ikke bare ivareta noe som allerede eksisterer. Vern av allerede kjente områder med tilsvarende
skogtyper kan likevel være et kompenserende tiltak, i den grad naturverdiene i
kompensasjonsarealet står i fare for å ødelegges av hogst eller arealutvikling. Å tilføre
naturverdier vil ellers måtte bli å verne og restaurere arealer som ikke har naturverdier per i
dag, men som har potensial for å få det på sikt. For skogtypene i Søgne/Mandal ville dette
kunne være å finne egnede arealer i tilknytning til vernede skoglokaliteter, hvor en med både
aktive tiltak og langsiktig naturlig utvikling kan etablere større naturkvaliteter.
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Logg over endringer gjort etter 1.gangsbehandling, detaljregulering
E39 – Søgne øst – Mandal Øst
Endringer i plankart og planbestemmelser. I planbeskrivelsen henvises det til arbeidsdokument med
gul markering over justert tekst. Endringer følger av kommentarer til innkomne merknader.
Nr
1

Beskrivelse av endringer
Felles for alle kartblad:
 SKF‐ formål oppdelt til 5 m for justeringsmulighet horisontalt (etter
innsigelse fra SVV)
 Byggegrensene til riks‐ og fylkesvegene, spesifiserte bestemmelser i
pkt 2.1.2


Krav til Miljø, pkt 2.2.3;
o

Plan for ytre miljø (Rap‐007 YM‐Plan) datert 06.01.2017, som
følger som vedlegg til reguleringsplanen, skal følges opp

o

Ansvarlig myndighet skal informeres om endringer/oppdateringer
av Rap‐007 YM‐plan

o

Det skal gjennomføres tiltak som ivaretar rensing av overvann

o

Det skal gjennomføres tiltaksovervåkning i henhold til Rap‐007
YM‐plan



Krav til teknisk plan for rassikringstiltak utarbeidet i
prosjekteringsfasen i pkt 2.3



Krav til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pkt 3.2.1;
o
o

Veghøyder tillates justert med + 2 meter/‐5 meter
Mindre justeringer mellom areal regulert til samferdselsanlegg og
tilstøtende arealformål kan tillates etter samråd med gjeldende
myndighet.

o



Arealer tillates benyttet til digital infrastruktur

SVG – formål erstatter tidligere justeringsmuligheter i SKF, krav nedfelt
i pkt 3.2.11;
o Formålet i SVG tilsvarer funksjonene i SKF‐formål med unntak av
vegformål, i tillegg ivaretar formålene SKF/SVG digitital
infrastruktur etter innkomne innspill.



Krav til YM plan i rekkefølgekrav for å ivareta Vannforskriften § 12 i pkt
6.1.1



Pkt 6.1.1 rekkefølgekrav til støy og luft med krav om revidert
støy/luftrapport før ferdigstillelse av veganlegget



Til anleggstiltak med krav til byggesøknad, skal det foreligge anleggs‐
og/eller deponiplan med beskrivelse av massetypenes opphav og hvor
disse er fordelt, jf pkt 6.1.1



Til anleggstiltak med krav til byggesøknad, skal det foreligge anleggs‐
og/eller deponiplan med beskrivelse av massetypenes opphav og hvor
disse er fordelt, krav i rekkefølgebestemmelser nedfelt i pkt 6.1.1
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Kart
X

Best
X

Nr
2

3

4

5

Beskrivelse av endringer
 Utvidet stopplomme for tekniske anlegg i o_2SV som følge av mindre
justeringsmuligheter i revidert formål SVG.
 Søgneelva, hensynssone H560_1: 5 m utenfor elvekant, spesifiserte
bestemmelser i pkt 4.2.2
 Hensynssone Sikringssone H120 – Område for grunnvannsforsyning
(sone 2 fra rapport utarbeidet for Ingeniørvesenet av Asplan Viak) med
krav til samlet tiltaksplan,
 Bestemmelsesområde, #2_S ved tunnelportalen Volleberg med krav til
støyskjerming med plassering/høyde inntil 15 meter på tiltak, pkt 5.1.6
 Krav til samlet tiltaksplan for tiltak innenfor hensynssone H120.
Tilleggsbestemmelse: Utslipp fra rensevannet skal legges i rør og tillates
ikke sluppet ut før nedstrøms drikkevannskilden.
 Rekkefølgekrav som ivaretar krav til oppdatert YM plan, godkjent
utslippstillatelse og tiltaksovervåking til tiltak tilhørende ny E39 i pkt
6.1.1
 Rekkefølgekrav til utslippstillatelse for anleggsperiode innenfor H120
grunnvannsforekomst, igangsatt tiltaksovervåking for å ivareta
vannforskriftens §12, godkjente anleggsplaner/deponiplaner før
anleggsarbeid kan igangsettes, pkt 6.1.1.
 Frigivelse av automatisk fredet kulturminne #10 med BN‐
nummerering, pkt 5.2
 Søgneelva, hensynssone H560_1: 5 m utenfor elvekant (etter merknad
fra Fylkesmannen), spesifiserte bestemmelser i pkt 4.2.
 Hensynssone Sikringssone H120 – Område for grunnvannsforsyning
(sone 2 fra Asplan Viak rapport) med krav til samlet tiltaksplan
 730 ‐ noe utvidet samt nye bestemmelser (etter merknad fra
Riksantikvaren/ VAF)
 Pkt 5.2 #10 med BN‐nummerering (etter merknad fra Riksantikvaren/
VAF)
 Pkt 6.1.1 rekkefølgekrav til oppdatert YM plan, utslippstillatelse for
anleggsperiode innenfor H120 grunnvannsforekomst, igangsatt
tiltaksovervåkning for å ivareta vannforskriftens §12, det skal foreligge
godkjente anleggsplaner/deponiplaner
 Pkt 6.1.1 rekkefølgekrav til godkjenning av ansvarlig myndighet for
kryssløsning alternativt kryss på Monan
 Utvidet stopplomme for tekniske anlegg o_2SV
Kleplandsbekken, hensynssone H560_2: utvidelse til plangrense i
sørvest, spesifiserte bestemmelser. Tilleggssone: I sone H560_2b skal
den omlagte bekkens økologiske funksjon sikres med naturlik bunn.
Hensynssonen er lagt i et område over tunnellportalen – for omlegging av
bekkeløp.
 Bestemmelsesområde #2_o Omlagt bekkeløp ivaretar Kleplandsbekken
over tunnellportalen.
 H570 Bevaring Kulturmiljø ‐ samt nye bestemmelser (etter merknad
fra Riksantikvaren/ VAF)
 Bestemmelse til bestemmelsesområde #2_R1 utforming av midlertidig
kryssområde ved Dallen med krav til fremlagt anleggsplan for Statens
Vegvesen og #2_R2 ved Fidjan med krav til deponiplan som fremlegges
for kommunen, jf pkt 5.1.7
 Frigivelse av automatisk fredete kulturminner #10 er endret med BN‐
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Kart
2‐1

Best
X

2‐2

X

2‐3

X

2‐4

X

Nr
6

7

Beskrivelse av endringer
nummerering (etter merknad fra Riksantikvaren/ VAF) i Dallen. Pkt 5.2
 Maks. kotehøyde = +43,5 ved tunnelportal, spesifiserte bestemmelser
 Tverråna, hensynssone H560_4, 5 m utvidelse ved elvekant,
spesifiserte bestemmelser i pkt 4.2.
 Bestemmelsesområde, #2_S ved tunnelportalen på Klepland og
Vedderheia med krav til støyskjerming med plassering/høyde med
høyde inntil 2,5 meter på tiltak, pkt 5.1.6
 Pkt 6.1.1 rekkefølgekrav som ivaretar støy og lufttiltak for Vedderheia


Kart

Best

2‐5

X

2‐6

X

Hensynssone H560_8, naturverdier, spesifiserte bestemmelser, i pkt
4.2.2.3. Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus. Revidert
bestemmelse etter møte med FM den 02.06.17: «Alle tiltak i sone
H560_8 skal foretas i samråd med Fylkesmannen.»


8







9






Bestemmelse til bestemmelsesområde #2_R3, utforming av midlertidig
kryssområde ved Lone (Lohneveien), pkt 5.1.7
2‐7
Byggegrense BI14 i formålsgrense mot ny E39
Byggegrense BI4 mot E39 og BI16 og BI17, BI18 og BI19 mot fv 114
(Lohneveien) er inntegnet med referanse i eksisterende bygg på
områdene.
Arealformål BKT2 for trykkøkningsstasjon nord for ny E39
Kotehøyder på BI‐områder iht. gammel plan
Hensynssone H560_8, naturverdier, spesifiserte bestemmelser, i pkt
4.2.2.3. Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus
Dåsåna, hensynssone H560_5: 5 m utvidelse utenfor elvekant
Utvidelse av formål for SGS – ny total bredde = 6 m
2‐8
SKF‐formål 5 m
Pkt 2.1.2 Byggegrensene til riks‐ og fylkesvegene, spesifiserte

X

bestemmelser (Etter merknad fra SVV)
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Veghøyder tillates justert med + 2 meter/‐5 meter
Utvidet stopplomme for tekniske anlegg o_2SV
Byggegrense for byggeformål i formålsgrense for BAA1, BAA2, BAA3
mot ny E39
Byggegrenser til BV1, BV2 – 35 m mot veg, resterende byggegrenser
for BV i formålsgrense
Hensynssone H560_8, naturverdier, reviderte spesifiserte
bestemmelser, i pkt 4.2.2.3, etter møtet med Fylkesmannen den
02.06.17. Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus.
Innsnevret H_560_8 i Dal Ø til nye registreringer av mulig
salamanderdam ‐
Ny benevnelse på kulvert ‐ #2_K1
Fjerning av en avkjørsel til BAA1
Flytting av avkjørsel til BAA2
Utvidelse av formål for SGS – ny total bredde = 6 m
Lindelitjønna – endret formål til VAA
VAA, spesifiserte bestemmelser, i pkt 3.2.14
SKF‐formål 5 m
Pkt 2.1.2 Byggegrensene til riks‐ og fylkesvegene, spesifiserte
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2‐9

X

Nr

Beskrivelse av endringer
bestemmelser (Etter merknad fra SVV)
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Kart

Best

Utvidet stopplomme for tekniske anlegg o_2SV
Vestlandske Hovedveg/Postveg H530_2 ‐ spesifiserte bestemmelser,
pkt 4.2.1.1
Hensynssone H560_8, naturverdier, spesifiserte bestemmelser, i pkt
4.2.2.3. Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus.
Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus
Skiftebekken, hensynssone H560_6, 5 m utenfor elvekant.
Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus – fjernet
anleggsområde over Skiftebekken, dette er innsnevret til å kun gjelde
hus som er innløst sør for brufundamentet
Fjerning av 2 kulturminner (ID 174150 og 174153)
Bestemmelsesområde, #2_S på Trysfjordbrua, med krav til
støyskjerming med plassering/høyde med høyde inntil 1,5 meter på
tiltak, pkt 5.1.6
Pkt 5.2 #10 med BN‐nummerering

2‐ 10

X

Vestlandske Hovedveg/Postveg H530_2 ‐ spesifiserte bestemmelser,
pkt 4.2.1.1
Ny benevnelse på hensynssone viltovergang H560_7 med krav om at
endelig detaljering skal gjøres i samråd med viltfaglig kompetanse.
spesifiserte bestemmelser i pkt 4.2.2.2.
Hensynssone H560_8, naturverdier, spesifiserte bestemmelser, i pkt
4.2.2.3. Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus.
Viltkulvert i Dyredalen med krav til viltfaglig kompetanse; Ny
benevnelse på kulvert ‐ #2_K2 i pkt 5.1.4 og 6.2

2‐11

x

Veghøyder tillates justert med + 2 meter/‐5 meter
Hensynssone H560_8, naturverdier, spesifiserte bestemmelser, i pkt
4.2.2.3, pkt 4.2.2. Hensynssonen er ny etter registreringer av Biofokus
Viltkulvert Dåsåna med krav til viltfaglig kompetanse #2_K1, pkt 5.1.4
og 6.2
Vestlandske Hovedveg/Postveg H530_2 ‐ spesifiserte bestemmelser,
pkt 4.2.1.1
Justering av turveg/anleggsbelte sør for ny E39 ved Trysfjorden;
H530_2 Turveg, pkt 4.2.1.2
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Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10,12-11 legges forslag til detaljregulering for ny
E39 Søgne (Plan ID 201510) ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse skal det foretas endringer som ivaretar det som fremkommer i kap. 6 i
saksutredningen.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.01.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10,12-11 legges forslag til detaljregulering for ny E39
Søgne (Plan ID 201510) ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse skal det foretas endringer som ivaretar det som fremkommer i kap. 6 i saksutredningen.
Det ble reist habilitetsspørsmål for leder Lunde (AP) pga eierskap og styreverv i forhold til berørte
arealer. Under behandling av habilitetsspørsmålet tiltrådte nestleder Monstad (MDG) som møteleder.
Leder Lunde (AP) ble erklært inhabil. Repr. Erik Lindås (V) tiltrådte møtet. Nestleder Monstad (MDG)
var møteleder under behandling av PS 4/17.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Stubstad (FRP). Representanten har en nevø som er berørt av
planen. Representanten ble erklært habil.
Det ble reist habilitetsspørsmål for nestleder Monstad (MDG) pga tidligere oversendt henstilling i
saken. Representanten ble erklært habil.

Kommunalsjef Tofte er inhabil da han er part i saken. Enhetsleder Austegard tiltrådte møtet.
Jon Terje Ekeland i Nye Veier AS orienterte om E39 Søgne Øst – Mandal Øst.
Plan- og miljøutvalget reiser følgende spørsmål – som de ønsker belyst under høringsprosessen:









Ber om å få støyberegninger på tre scenarioer ved krysningen av Tverråna for å ivareta bebyggelsen
i Vedderheia og friluftsområdene både nord og syd for veitraseen:
o støyskjerm på sydsiden
o støyskjerm på nordsiden
o støyskjerm på begge sider
Ber om å få en utredning på muligheten for å senke veien gjennom Lohneskogen, eventuelt la den
gå i tunnel.
Ber om å få svar på om broa over Trysfjorden kan trekkes noe lengre nordover for å spare Alokasjonene på begge sider av fjorden, eventuelt om det kan gjøres andre tiltak for å minimere
miljøpåvirkningen
Ber om at det vurderes å innløse flere boliger som blir svært negativt berørt av veien ved Volleberg
Før planen sluttbehandles skal det gjøres nærmere vurderinger i forhold til berørt naturmangfold jf
5.3. Her nevnes spesielt kulvert Knollebekken/Dåsana.
Veibelysning ønskes vurdert

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra utvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10,12-11 legges forslag til detaljregulering for
ny E39 Søgne (Plan ID 201510) ut på offentlig ettersyn og høring.
Før utleggelse skal det foretas endringer som ivaretar det som fremkommer i kap. 6 i
saksutredningen.
Plan- og miljøutvalget ber i tillegg om følgende:





Ber om å få støyberegninger på tre scenarioer ved krysningen av Tverråna for å
ivareta bebyggelsen i Vedderheia og friluftsområdene både nord og syd for
veitraseen:
o støyskjerm på sydsiden
o støyskjerm på nordsiden
o støyskjerm på begge sider
Ber om å få en utredning på muligheten for å senke veien gjennom Lohneskogen,
eventuelt la den gå i tunnel.
Ber om å få svar på om broa over Trysfjorden kan trekkes noe lengre nordover for å
spare A-lokasjonene på begge sider av fjorden, eventuelt om det kan gjøres andre
tiltak for å minimere miljøpåvirkningen





Ber om at det vurderes å innløse flere boliger som blir svært negativt berørt av veien
ved Volleberg
Før planen sluttbehandles skal det gjøres nærmere vurderinger i forhold til berørt
naturmangfold jf 5.3. Her nevnes spesielt kulvert Knollebekken/Dåsana.
Veibelysning ønskes vurdert

1. Bakgrunn for saken:
Konsulentfirmaet Sweco Norge As har på vegne av Nye Veier AS (heretter benevnt som Nye
veier eller forslagsstiller) utarbeidet forslag til detaljregulering for nye E39 gjennom Søgne
kommune og fram til Mjåvatn/Døle bru i Mandal kommune. Tilsvarende har Rambøll
utarbeidet forslag til detaljregulering for ny E39 fra Volleberg i Songdalen kommune til
Breimyr i Kristiansand kommune.
Nye veier vurderer strekningen Breimyr-Døle bru som én potensiell byggeparsell i prosjektet
Kristiansand Vest-Vigeland. Det har resultert i at det fremmes detaljreguleringer til parallell
behandling i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.
I saksutredningen under vil man kun komme inn på detaljreguleringen som omfatter Søgne
kommune. Det kan likevel nevnes at kommunen er høringsinstans på planer som berører
kommunens interesser utover kommunegrensen.
2. Planprosess:
Statens vegvesen startet detaljreguleringsprosessen som senere ble tatt over av Nye veier. Det
er avholdt oppstartsmøte med mellom kommunen v/ administrasjonen og Statens vegvesen den
18.8.2015. Det ble konkludert med at planen ikke utløste konsekvensutredningsplikt ettersom
tiltaket tidligere var tilfredsstillende konsekvensutredet som en del av den vedtatte
kommunedelplanen (KDP) for ny E39 – og at reguleringsplanarbeidet skal følge opp
overordnet plan.
I brev av 2.10.2015 varslet Statens vegvesen formelt oppstart av reguleringsplanarbeid
samtidig som det ble det kunngjort i lokalaviser og gjennom elektroniske medier (nettsider).
I forbindelse med oppstart ble det avholdt offentlig informasjonsmøte den 28.10.2015 på
Søgne rådhus hvor Statens vegvesen og kommuneadministrasjonen deltok.
Administrasjonen har i prosessen deltatt i ulike arbeidsgrupper bestående av konsulenter,
rådgivere i Nye veier og representanter fra andre kommuner og offentlige instanser.
Nye veier har avholdt 3 informasjonsmøter på Volleberg i oktober og november 2016 etter
ønske fra velforeningen og beboerne i området.
Det er besluttet at det skal avholdes et åpent møte under offentlig ettersyn av
reguleringsplanen, og at høring og offentlig ettersyn skal forsøkes samordnet med de andre
kommunene.
3. Gjeldende plangrunnlag - kommunedelplan:

KDP for E39 Volleberg – Døle bru vedtatt av Søgne kommunestyre 18.5.2015 og hadde flere
ulike alternative traseer oppe til vurdering. Den vedtatte traseen – alternativ 12200–
fremkommer av kartutsnitt under.

Kartutsnitt: Viser (rød) båndleggingssone i gjeldende KDP fra Trysfjorden og østover.
I det vedtatte plankartet fremkommer inntegnede juridiske linjesymboler som hovedveg
framtidig, hovedveg tunnel, hovedveg bro og krysspunkter. Over linjesymbolene er det lagt en
båndleggingssone som strekker seg i snitt ca. 100 meter ut på hver side av linjene, med unntak
av områdene rundt Monan og Lohnelier industriområde hvor det er planlagt krysspunkter og
arealet er vesentlig større.
Det er knyttet planbestemmelser til plankartet. For fullstendig oversikt over bestemmelser vises
det til vedlegg. Spesielt relevante bestemmelser som kan nevnes er følgende:
«§ 3.2
Detaljreguleringsplanen skal inkludere ny E39, kryss, tunneler, broer, arealer for kollektivtiltak og øvrige
vegrelaterte servicefunksjoner, arealer for midlertidige anlegg- og riggområder, deponiområder og
nødvendige tilførselsveger som må etableres eller justeres som følge av ny 39.
§ 3.3
I arbeidet med detaljreguleringsplanen skal anbefalinger og forslag til avbøtende tiltak i
konsekvensutredningen tas opp til vurdering.
§.4.1
Røde linjer i plankartet viser mulig senterlinje for vegtrase og tunneler, røde firkanter viser mulige
kryssplasseringer. Vedtatt senterlinjer og kryss kan justeres i reguleringsplanen innenfor
båndleggingsonen.
§5.3
Områdene innenfor båndleggingsonen skal i nødvendig grad reguleres til trase for E39, inkludert kryss,
areal for døgnhvileplass, kollektivtiltak og øvrige vegrelaterte servicefunksjoner, tunneler, broer,
massedeponi og nødvendige lokalveger.»

Som det fremkommer av § 4.1 andre punktum kan veien justeres i reguleringsplanen innenfor
angitt båndleggingssone i plankartet. Etter bestemmelsen § 5.3 er det også adgang til å etablere
en rekke andre nødvendige tiltak innenfor båndleggingssonen.
4. Planforslaget:
4.1 Prinsipper for planens utforming
Nye veier har hatt en målsetning om å få planene mer fleksibel for å kunne gjøre endringer
underveis i bygg- og anleggsfasen. Tradisjonelt har veiplaner i vegdirektoratet blitt utformet
svært detaljerte, typisk med kun én konkret løsning, der veibane, anlegg og konstruksjoner er
direkte plassert og juridisk bindende. Det gir lite handlingsrom for justeringer i bygge- og

anleggsfasen, eksempel i form av å kunne forskyve veilinje både horisontalt og vertikalt eller
justere inn-/utslaget på tunneler m.m.
Fordelen med detaljerte planer er at kommunen som myndighet og andre berørte har mer
kontroll over tiltaket som skal gjennomføres. Skal det foretas endringer må du tilbake til den
samme myndighet for å få vedtatt endringer eller få tillatelse til å avvike det opprinnelige
vedtaket. Det er derfor et spørsmål om hvilke grad av frihet byggherre og entreprenør skal ha i
gjennomføringen av prosjektet.
Stortinget vedtok 6. desember 2016 lovendringer i vegloven og plan- og bygningsloven som
gjør at departementet kan vedta forskrifter som gir Nye veier samme myndighet til
gjennomføring av offentlige veitiltak som Vegdirektoratet har i dag.
Tiltak vil da ikke behøve byggesaksbehandling om vilkårene i byggesaksforskriften § 4-3 er
oppfylt.
Administrasjonen vil presisere at det er noe skjønn- og tolkningsrom rundt unntaksreglene for
byggesaksbehandling. Det klare utgangspunktet er likevel at når planen er vedtatt er
kommunen ferdig å behandle saken som plan- og bygningsmyndighet i forhold tiltak som
omhandler offentlig vei og anlegg.
Det bare i tilfeller der planen skal avvikes, kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil bli
involvert. Kommunestyret som planmyndighet må derfor være komfortabel med at det som
anses som viktig er ivaretatt når planen vedtas.
Hovedgrepet for å få planen mer fleksibel for framtidige endringer, er bruk av to
arealbruksformål for vise arealet for hvor ny E39 kan etableres (ytre rammer).
I planen vises det vanlige arealbruksformålet «veg» ensfarget grå. Rundt dette formålet er det
opprettet et kombinert formål for «samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer» som
vises med grå/hvit skravur. Av bestemmelsene til planen fremkommer at veien kan flyttes og
justeres innenfor begge formålene.
Det er videre opprettet bestemmelsessoner for inn-/utslag for tunneler, bruer, kulverter og
viltoverganger i plankartet (videre i saken benevnes de bare som soner). Innenfor disse sonene
kan anleggene justeres fritt. Tunnelsonene har lengder på ca. 90 til 130 meter som gjør at man
kan plassere tunnelportalene innenfor forholdvis lange strekninger sett opp i mot størrelsen på
tiltakene.
I plankartet er det sporadisk satt høydekoter på veien som er juridisk bindende. Veihøyden kan
likevel justeres med +/- 2 meter jf. bestemmelsene.
Planen har i liten grad noe spesifikke krav utledet av hensyn som estetikk og
landskapsutforming. Nye veier har derimot utarbeidet en designveileder (Designvei) som skal
være retningsgivende for utforming av anlegg. Det er en målsetning om standardisering da det
gir mer kostnadseffektive løsninger.
4.1 Planens innhold/løsninger
For å få fullstendig oversikt vises det til innsendt planmateriale som består av plankart i ulike
vertikalnivåer, bestemmelser, planbeskrivelse, ytre miljø plan (YM-plan), støyrapport,
luftforurensningsrapport, designvei, ulike tekniske tegninger (A, B, D,F, K, O som baserer seg
på vegdirektoratets tegningshefte), ROS-analyse, fagrapport kulturminner, illustrasjoner/3D og
Nye veiers oppsummering av merknader.

Volleberg
Planen starter i nordøst med tunnelutslaget rett sør for Volleberg boligfelt som ligger i
Songdalen kommune.

Kartutsnitt 1: Volleberg.
Tunnelutslaget vil på det nærmeste komme 50 meter fra eksisterende boliger på Volleberg
(målt i fra nærmest vegformål i plankartet). Veien er ment å komme betydelig lavere i
terrenget enn boligene. Det er avsatt bestemmelsesområde for støyskjerming (#2_S) mellom
veien og boligfeltet. Arealet strekker ca. 500 meter i retning Monan på nordsiden av veien.
Innenfor området skal det iverksettes støyreduserende tiltak i form av en støyvoll.
Støyrapporten viser at det ikke er behov for noe støytiltak for å oppfylle nasjonale
retningslinjer for støy i arealplanlegging, T1442. Den planlagte støyvollen er derfor å betrakte
som et ekstra tiltak som Nye veier har iverksatt etter påtrykk fra beboerne.
Det vil være ca. 100 meter i mellom den planlagte tunnelportalen og bakenforliggende
fjellskrent som sikrer beboerne tilgang til marka østover. Den ytterste delen av tunnelen vil
være en løsemassetunnel. I anleggsfasen vil man derfor komme noe nærmere boligene. Det vil
ikke være noe anleggstrafikk gjennom Volleberg.

Illustrasjon: Viser at veien vil komme betydelig lavere enn boligfeltet. Til venstre vises med grønt den planlagte
støyvollen. Løsemassetunnelen fremkommer under fjellet hvor det vil være mulig å gå over for å komme seg ut i
marka.

I randsonen av planen er det avsatt et «midlertidig anlegg- og riggområde» som vises med
skravur over LNFR formålet (betegnelse #91). Skravuren er gjennomgående for hele
reguleringsplanen og går over flere formål i ulike deler av planen.
Alle disse midlertidige bestemmelsesområdene skal istandsettes og revegeteres innen 1 år etter
at veien er tatt i bruk iht. bestemmelsene.
Volleberg til Monan
Rambøll som har planleggingsansvaret for parsellen i Songdalen og Kristiansand kommune har
vurdert en justert/alternativ veilinje fra Volleberg og ned mot Monankrysset.
Dersom det skal det bygges etter Rambølls alternativ vil det medføre mindre forskyvninger
nordover fra der veien nå er inntegnet i plankartet. Nye veier vil ikke utelukke dette
alternativet, derfor har planen et ekstra bredt kombinerte formål på dette strekket (bredden er
ca. 70 meter på nordsiden) hvor veilinjen kan justeres fritt jf. bestemmelsene.
Det er planlagt ei lang bru over Toftelandsveien og Søgneelva på ca. 500 meter (vertikalnivå
3). Der traseen skal krysse Toftelandsveien er det tatt med brusoner som viser hvor overgangen
mellom brua og veien vil komme. Det samme gjelder på vestsiden av Søgneelva, men der går
brua lenger inn på land for å gjøre plass til et større ruterkryss med påkjøringsramper i planet
under brua (vertikalnivå 2).
I kryssplanet er det planlagt rundkjøring på hver side av ny E39 som skal koble trafikken fra
den fremtidige fylkesveien (nåværende E39) inn på den nye veien. Det er også lagt til rette for
et innfartsparkeringsanlegg (o_SPP1) i dette planet. Fra rundkjøringene er det regulert av og
påkjøringsramper opp til ny E39. Det er lagt til rette for kollektivholdeplasser og fortau på hver
side i tilknytning til avkjøringsrampene.
Etter påtrykk fra administrasjonen er det tatt med areal til fremtidig ny bru over Søgneelva fra
den sydligste rundkjøringa. Intensjonen er å sikre en mulig fremtidig atkomst til
Bringeheia/Toftelandslier som er avsatt til utbyggingsformål i regionplanen.

I følge Sweco sine beregninger vil en full utbygging av Bringeheia/Toftelandslier kunne gi en
ÅDT på opp under 20 000. Rundkjøringa vil etter de utførte beregningene ikke tåle mer enn ca.
6000 i ÅDT før det vil oppstå kødannelser på den fremtidige fylkesveien fra Tangvall.
For å løse dette problemet – på lengere sikt– er det på vertikalnivå 3 (over bakken), tatt med et
ekstra trafikkareal omtalt som 3B – rampe. Forslaget er ment som en mulig løsning når man
kommer over en ÅDT på 6000 i fra Bringeheia. Løsningen går ut på at det skal kunne bygges
en direkteført påkjøringsrampe over kryssområdet fra den fremtidige fylkesveien til ny E39.
Med påkjøringsrampe vil det være mulig å slippe betydelig mer trafikk ut på den sydligste
rundkjøringa uten at det medføre problemer med kødannelser. Løsningen har tidligere blitt vist
som et alternativ ved behandling av KDP.
Alternativet 3B-rampe er pr. i dag kun et større avsatt formål i reguleringsplanen. Det
foreligger ingen tekniske tegninger eller annet konkret materiale som viser hvordan det teknisk
skal løses.

Kartutsnitt 2: Viser vertikalnivå 2 på Monan (kryssplanet). Blå linjer viser vertikalnivå 3Brampe uten flatfyll (formål) over kryssområdet.
I tillegg til rampe alternativet er det utformet ytterligere et alternativ til kryssutforming. Det
alternative krysset vises og omtales (noe sparsomt) i planbeskrivelsen side 68. Løsningen som
tidligere er forelagt administrasjonen, går ut på at all trafikk mates gjennom én stor rundkjøring
istedenfor to mindre rundkjøringer på hver side som plankartet nå viser. Rundkjøringen vil da
bli liggende på sydsiden av ny E39.
Den alternative kryssløsningen er innenfor områdene som nå er avsatt til samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur (veg og det kombinerte formålet) – det innebærer at krysset er innenfor
planens ytre rammer og kan bygges med mindre justeringer i plankartet. Administrasjonen

forutsetter at Nye veier fremmer en mindre reguleringsendring dersom det alternative krysset
skal bygges, slik at kommunen sikres et minimum av medbestemmelsesrett i den konkrete
utformingen.
Planen medfører at 6 boliger må rives langs Toftelandsveien. På Monan vil 9 boliger måtte
rives (det vil si all bebyggelse).
Planen medfører dessuten at 6 boliger lenger syd langs Toftelandsveien blir liggende i gul
støysone til ny E39. Det må derfor iverksettes lokale støyskjermingstiltak for disse boligene
(normalt støyskjerm på eiendommene).
Administrasjonen finner grunn til å bemerke at de berørte boligene allerede er i gul støysone
fra dagens E39.
Monan til Kleppland
Veien vil komme nord for bebyggelsen på Kleppland før den går inn i fjellet som tunnel fram
til Tverråna vest for Vedderheia (Søgnetunnelen). Nord for veien mellom Monan og Kleppland
er det avsatt et større område til permanent massedeponi (ca. 32 dekar). Over tunnelportalen er
det regulert landbruksvei opp mot Stemtjønn (en mindre omlegging av en etablert vei). Det
legges opp til at Klepplandsbekken som renner ned i dette området skal legges over tunnelen.
Den etablerte klatreveggen (Tangowall) over tunnelportalen er forsøkt bevart, men vil bli mer
utsatt for luftforurensning og støy. På Kleppland er deler av atkomstveien regulert som
midlertidig anleggsvei (fra dagens E39).
På sydsiden av veien rett før tunnelinnslaget planlegges etablert støyvoll eller skjerm
(avmerket #2_S). Støyvollen er ment å beskytte én enkelt bolig på Kleppland som akkurat
kommer innenfor grenseverdiene for støy og luftforurensning om det ikke iverksettes tiltak.
Planen medfører at et lagerbygg som ligger langs dagens vei mellom Monan og Kleppland vil
måtte rives (bygget ligger innenfor område regulert til massedeponi #91_1).
Dallen og Fidjan
Nye veier er usikker på om det er behov for et tverrslag ved Fidjan sør for Hellersdalen i
forbindelse med driving av tunnelen fra Kleppland til Tverråna. Det kan derfor bli aktuelt med
et midlertidig massedeponi på Fidjan med tilhørende anleggsveier.
På Fidjan åpner planen i tillegg opp for at det kan opprettes en permanent drift/inspeksjonsvei
til tunnelen, samt et teknisk anlegg (pumpesump).
I plankartet vises arealet mellom E39 v/ Dallen og opp til Fidjan som et midlertidig anlegg og
riggområde, og bestemmelsesområde «vilkår for bruk av arealer». Det er knyttet
rekkefølgekrav om at det skal om det skal lages plan for områdene før anleggsarbeid kan
igangsettes.
Bekken gjennom området er avsatt med hensynssone naturmiljø hvor kantvegetasjon skal
bevares.
Administrasjonen har i planprosessen stilt følgende krav til Nye veier dersom Fidjan og Dallen
skal tas i bruk:
 All anleggstrafikk til og fra Fidjan skal gå rett ut på E39 (ikke via Tangvallveien).
Primært ønsker administrasjonen at det lages ei rundkjøring i tråd med KDP for
Tangvall.






Veien opp til Fidjan skal være offentlig og overdras kommunen etter endt bruk.
På Fidjan skal det planeres en offentlig parkeringsplass som kan benyttes av
allmennheten etter endt bruk.
I anleggsfasen skal allmennheten kunne passere området.
Det skal lages anleggsplan som detaljert viser midlertidig bruk av området og hvordan
det vil se ut etter endt bruk. Herunder kryssutforming på E39 og hvordan allmennheten
kommer seg gjennom området i anleggsfasen. Planen skal godkjennes av Søgne
kommune og eventuelt Statens vegvesen (krysset) før det kan igangsettes tiltak.

Tverråna/Stemmen (vest for Vedderheia) til Lohnelier
Tunnelutslaget er planlagt rett øst for vassdraget Tverråna. Etter samme prinsipp som
Kleppland og Volleberg er det avsatt tunnelsone som er ca. 100 meter langt hvor
tunnelportalen skal plasseres innenfor. På det nærmeste er det underkant av 300 meter fra
tunnelsonen til boligene på Vedderheia. Til nærmeste bolig som ligger øst for Repstadvannet er
ca. 150 meter, og til Tinntjønn skole er det i underkant av 400 meter.
Ingen boliger vil komme i gul sone (støyutsatt sone) iht. i de nasjonale retningslinjene, men
badeplassen med Stemmen vil havne i gul støysone.

Kartutsnitt 3: Viser reguleringsplanen med bru og tunnelsone. Vedderheia vises oppe til høyre.
Mellom Tverråna og Repstadveien er det avsatt et større område til midlertidig anlegg og
riggområde. Det vil derfor kunne startes tunneldrivning fra både Tverråna og Kleppland.
Fra tunnelutslaget går veien rett over Tverråna i bru. Det er avsatt brusone med en lengde på 85
meter hvor brua skal plasseres innenfor.
Videre vestover fra Tverråna stiger veien i retning Havåsen og Lohnelier industriområde.
Veien er planlagt i bru over dagens atkomst til Tag. Sonen hvor brua skal plasseres har en
lengde på ca. 90 meter.
Veien til Tag fra Lohneveien er inntegnet som midlertidig anleggsområde. Det muliggjør at
man kan komme seg inn i traseen fra dette punktet, i tillegg til Lohnelier industriområde.

Ved Tag er det inntegnet en ny landbruksvei som er omlegging av en etablert landbruksvei. I
dette området medfører planen også at én enebolig vil måtte rives.
Ingen boliger langs Lohnelier kommer i gul støysone.
Lohnelier industriområde:
For Lohnelier industriområde er hele gjeldende reguleringsplan tatt inn i den nye
reguleringsplanen med en del justeringer.
Veien går rett gjennom industriområde som medfører justeringer i tomtestrukturen og
arronderingen av formål. Reguleringsplanen medfører dessuten at deler av Mur i sør sitt bygg
helt øst i industriområde vil måtte rives. Ettersom det er et seksjonsdelt bygg lar det seg teknisk
løse.
Nye veier vil bruke de regulerte industriområdene nord for E39 som hovedbase for anlegg og
riggvirksomhet på parsellen. Det er derfor knyttet å bestemmelsesområde for anlegg- og
riggområde over hele den nordlige delen av industriområdet. Det kan også bli aktuelt å bruke
arealet til midlertidig massedeponi.
Foruten justeringer som kommer som følge av ny E39 har administrasjonen redusert omfanget
av dagens bestemmelser i industriområdet.
Den største endringen er at man fjerner plankravet på industrifeltene I-7 og I-8 i gjeldende
reguleringsplan. Det er ikke adgang til å knytte plankrav på områder i en detaljregulering. Det
betyr at man må ta stilling til arealbruken eller unnlate å ta de med. Nye veier vil bruke
arealene som riggområde, og det har derfor vært nødvendig å ha de med.
Områdene hvor plankravet fjernes er i størrelsesorden 73 mål og ligger nord for ny E39.
Atkomsten til arealene som blir liggende på nordsiden av E39 skjer etter samme prinsipp som i
dag. Forskjellen fra gjeldende plan er at veien vil gå i bru over ny E39. Det er avsatt en bru
sone med lengderetning (langs E39) på ca. 50 meter hvor brua skal plasseres innenfor.

Kartutsnitt 4: Viser veien gjennom industriområde med tomtearronderinger og sone for
plassering av bru i senter av utsnittet.
Byggegrensen mot ubebygde industritomter varierer. Målt fra formålet veg er den ca. 23 meter
for bebyggelsen på sydsiden. På nordsiden er den ca. 34 meter.

Vassdraget Dåsåna vil bli lagt i kulvert under ny E39. Det er vist i plankartet med en
kulvertsone som strekker seg på tvers av E39 med en lengde på ca. 220 meter.
Vest for Dåsåna kommer selve krysset som kobler Lohneveien, Eigestølveien og fremtidig
fylkesvei (nåværende E39) sammen med den nye veien. Kryssløsningen som foreslås er et
halvt kløverkryss, men har i likhet med Monan krysset en bru mellom rundkjøringene på syd
og nordsiden av veien.
På sydsiden er det en ekstra rundkjøring som håndterer sammenkobling mellom Lohneveien,
eksisterende E39 og en del foreslåtte utbyggingsområder i tilknytning til kryssområdet.
Med den nye løsningen vil Lohneveien kobles rett på rundkjøringa. I dag går den under E39 i
en kulvert med dårlig kurvatur.

Kartutsnitt 5: Viser kryssområdet med Lohnelier industriområde.
Den avsatte brusonen har en lengde på 100 meter. Veien vil i dette området bli liggende på
svært stor fylling som muliggjør at det kan bygges bru.
Rundt krysset er det foreslått en rekke byggeområder som er nødvendig med etablering av vei i
denne størrelsesorden. Det er avsatt kombinerte formål BAA1-3 hvor det tillates etablert
kontrollplass og døgnhvileplass. Områdene BV1-2 er bensinstasjon og eller veg serviceanlegg.
Planen medfører her at 7 eneboliger og 1 fritidsbolig vil måtte rives langs Eigestølveien.
Som på Toftelandsveien vil det måtte iverksettes lokale støyskjermingstiltak på 6 boliger langs
Eigestølveien. Boligene langs Eigestølveien er de som vil bli hardest rammet av støy i Søgne.

Beregningene viser støynivå på Lden 59-61 dB (grensen i retningslinjene før det må iverksettes
tiltak er 55).
Lohnelier industriområde til Trysfjorden øst:
Fra Lohnelier industriområde går veien videre vestover ca. 500 meter før den går inn i Linnelia
tunnelen. Rett før tunnelen medfører planen en utfylling i de nordligste deler av Linnelitjønna.
Tunnelen som vil gå gjennom Rinneheia vil bli mellom ca. 400-650 meter målt fra
tunnelsonene i kartet. Det er avsatt tunnelsoner på 100 og 130 meter på hver side. Ved utløpet
av tunnelen medfører planen at én enebolig må rives.

Kartutsnitt 6: Viser tunnelutløpet og fremtidig fylkesvei som går over tunnelen. De store
avsatte kombinerte formålene ned mot Trysfjorden er områder som vil bli fylt igjen.
Skravur/hensynsone i nord og øst er trasé for omlegging av Vestlandske hovedveg.
Veien går videre i en rett trasé ned mot Trysfjorden hvor det planlegges ei omfattende fylling
der brua skal fundamenteres mot land. Det er avsatt brusoner med lengder på 40 meter hvor
det tillates justering av overgang mellom bru og vei på begge sider av Trysfjorden.
Planen medfører at én fritidsbolig rett nord for brua vil måtte rives.
Brua vil få et spenn på ca. 500 meter og skal etableres med støyskjerm for sikre bebyggelsen
på Holmen mot støy. Uten støyskjermingen vil 10 boliger og 3 fritidsboliger komme rett over
grenseverdiene på Lden 55 dB. Med støyskjermen vil boligene komme under grenseverdiene
for støy iht. støyretningslinjene.
Trysfjorden vest til kommunegrensen i Dyredalen:
Der hvor brua fundamenteres til land (på vestsiden) av Trysfjorden medfører planen at to
fritidsboliger må rives.
På østsiden av Trysfjorden løses anleggsveien til brufundamentene innenfor arealet avsatt
kombinert veiformålet. På vestsiden av fjorden vil det ikke være mulig pga. topografien.
Derfor er det innregulert en egen anleggsvei som starter 500 meter lenger vest for brua.
Anleggsveien på vestsiden vil bli permanent.

E39 går videre innover Ospedalsmyra og Dyredalen. Veien går tvers gjennom Holbekstjønn og
et annet mindre tjern som er forutsatt fylt igjen (det er ikke registrert noen spesielle
naturverdier i tjerna).
Ved Holbekktjønn er det planlagt en kulvert til landbruk og frilufts formål (en kobling mellom
syd og nordsiden av veien). Kulverten er koblet sammen med anleggsveien til brua.
På kommunegrensa til Mandal er det inntegnet en bestemmelsessone hvor det skal etableres
viltovergang. Vestlandske hovedveg skal også krysse på E39 på denne viltovergangen.
En fritidsbolig rett nord for Holbekktjønn vil komme i gulstøysone.

Kartutsnitt 7: Nede til høyre vises den planlagte anleggsveien til brua. I Senter av planen vises
kulvertsone og de to tjerna som skal gjenfylles. Til Venstre vises viltovergangen med skravert
felt.
5. Administrasjonens vurdering
Vurderingene knytter seg hovedsakelig til ytre miljøfaktorer.
5.1 Støy og lokal luftforurensing:
Innledningsvis vil administrasjonen bemerke at støy er følsomt tema som engasjerer mange i
større utbygginger som vei. Administrasjonen har stor forståelse for at en del berørte føler en
frykt og uro for at veien vil gi redusert bo- og livskvalitet i form av støyplager.
Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442) og luftforurensing (T-1520). Støyretningslinjen fastsetter
rammer for hva slags støynivå som er akseptabelt eksempelvis ved en veiutbygging. Fokuset er
rettet mot utendørs støynivå, og teknisk forskrift regulerer innendørs støynivå.
Grenseverdiene er satt med bakgrunn i mange års erfaring både i Norge og utlandet, og
forskning. Retningslinjen blir i dag nærmest praktisert som en forskrift. På mange måter kan
man si at retningslinjen er en målbar standard/norm for når lydnivået blir så høyt at det er
nødvendig å iverksette tiltak. 10 % av befolkningen vil fortsatt kunne være sterkt plaget av støy
selv om kravene overholdes.
Retningslinjen blir konsekvent lagt til grunn i fra små til store prosjekter i planlegging.
Ettersom det per definisjon er å betrakte som en retningslinje kan kommunen avvike den.
Kommunen kan stille strengere kravere, men tvilsomt lavere krav da den må betraktes som en
minste standard. Fylkesmannen fremmer innsigelser til planer som ikke oppfyller kravene.

Administrasjonen mener retningslinjen som utgangspunkt må legges til grunn når kommunen
skal avgjøre om støy er et problem eller ikke i plansaker. Det er helt nødvendig å ha fastsatte
målbare tallverdier når man skal vurdere støy, det er et fagområde som er lite egnet for
skjønnsbasert og subjektiv tilnærming.
Nye veier med konsulenter har lagt retningslinjen til grunn i planarbeidet. De fleste støyutsatte
boligene blir løst direkte i planen i form av støyvoll som på Kleppland og skjerm på
Trysfjordbrua. De resterende (Toftelandsveien 6 stk, Eikestølveien 6 stk. og 1 fritidsbolig i
Ospedalen) vil måtte løses med lokale støyskjermingstiltak.
Foruten støy mot bebyggelse kan det nevnes at planen vil gi betydelig støy mot tilgrensende
frilufts og rekreasjonsområder. Eksempel på slike områder er rundt Lohne, Tag, Stemmen som
ligger forholdsvis tett på de mest befolkede områdene i Søgne. Stemmen badeplass vil
antagelig ikke vil være like attraktiv.
Det er ikke foreslått noen støytiltak for friluftsområder i Søgne. Anbefalte krav for «stille
områder, nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted er Lden 40 dB iht. retningslinjen.
Det er lagt grunn at ingen av områdene har en så høy verdi at det nødvendig med skjerming.
Luftforurensning vil i følge rapporten være et problem i umiddelbar nærhet til tunneler (70
meter), og 5-10 meter fra veibanen. En bolig på Kleppland var opprinnelig innenfor verdiene
for luftforurensning, men har blitt tatt ut da man mener den planlagte støyskjermen vil få ned
luftforurensingsverdiene.

Kartutsnitt: Fra Volleberg som viser at boligene er langt under grenseverdiene på Lden 55
med støyvoll etablert.
Administrasjonen vil avslutningsvis poengtere at svært mange vil få en forbedret støysituasjon
av at ny E39 bygges. Ved å flytte veien vil man flytte støykilden (trafikken) på eksisterende
E39. Det gir positivt utslag for de som er berørt av støy fra dagens E39. Det gjelder spesielt
deler av Volleberg, Lohnedalen, Try, Lunde og Tangvall.
5.2 Barriereeffekt, frilufts og nærmiljø
En vei av slik størrelsesorden vil kunne ha omfattende barriereeffekt. Det gjelder både i forhold
til dagens bruk (eksempel friluftsliv, landbruk, skogbruk, vilt osv.), men også i forhold til
utvikling – nye utbyggingsområder o.l. Arealer som blir liggende på feil side av E39 vil
utvilsomt bli mindre tilgjengelig på enkelte strekninger.

Totalt sett mener administrasjonen at kommunen kommer godt ut. Det skyldes at store deler av
veien vil komme i form av tunneler. Fra kommunedelplanen til reguleringsplanen har man
dessuten kommet med ytterligere en tunnel mellom Lohnelier industriområde til Trysfjorden
gjennom Rinneheia (omtalt som Lindelia tunnelen).
Med utgangspunkt i tur og friluftsliv er det mellom Lohnelier og Tverråna barriereeffekten
antas å være størst. Skal du inn disse områdene må det enten skje fra Tag, Lohnelier
industriområde eventuelt ved Tverråna under brua. I følge planbeskrivelsen skal det være
mulig å ferdes under brua.
Et annet eksempel er på vestsiden av Trysfjorden hvor det blir én kulvert og én viltovergang
fra Mandal.
På vestsiden av Søgneelva vil man få en barriereeffekt i retning Songdalen. Fra Monan går det
i dag turvei/sti mot Oasen skole. Med utbyggingen vil man måtte bevege seg etter den
fremtidige fylkesveien dersom man skal gå eller sykle på denne siden av elva i retning
Songdalen. Fylkesveien vil være stamveien inn til Søgne med høy ÅDT som gjør veien lite
egnet for myke trafikanter.
Administrasjonen mener det likevel ikke er stort problem da man vil kunne bevege seg på
østsiden av elva langs Toftelandsveien mot Songdalen.
5.3 Naturmiljø
Registrerte verdifulle lokaliteter:
Det er ikke foretatt noen kartlegginger eller undersøkelser i selve reguleringsplanfasen. Man
har valgt å støtte seg på materialet fra KDP.
I traseutredningene på KDP ble det gjort kartlegginger av naturtyper for store områder (hele
planområdet til KDP planprosessen). Hensynet bak disse kartleggingene og verdivurderingene
var å få et grunnlag til å velge riktig trasealternativ i den overordnende prosessen. Til sitt
formål var utredningene dekkende.
Reguleringsplanen berører flere viktige naturlokaliteter. Noen er også kategorisert som svært
viktig og er av nasjonal verdi. Hva som skal skje med disse berørte lokalitetene tok ikke KDP
konkret stilling til. Det er overlatt til reguleringsplanen å avklare. Administrasjonen bemerker
at det er besluttet at veien skal gjennom området jf. vedtatt KDP. Det først og fremst løsninger
for å få fram veien reguleringsplanen skal avklare.
I praksis vil det være vurderingene etter naturmangfoldlovens prinsipper §§8-12 som vil avgjør
hvilke løsninger som kan tillates. Av den grunn er disse vurderingene svært sentrale for
eksistensen til store deler av planen.
I planbeskrivelsen (side 121-125) fremkommer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig med
henvisning til rapportene fra KDP. Under punktet «Økosystemtilnærming og samla belastning»
fremkommer noe mer konkret informasjon, men fortsatt sparsomt ut fra verdien på
lokalitetene. Lokalitetene Ospedalen S på vestsiden og Holmen SØ på østsiden av Trysfjorden
nevnes kort.

Kartutsnitt: Områdene rundt Trysfjorden er tyngst berørt. Kartet viser veien over
miljødirektoratets prioriterte naturtyper. De som ligger nærmest Trysfjorden er A-lokaliteter
som er lokaliteter av nasjonal interesse iht. Miljødirektoratets klassifisering.
Administrasjonen er tvilende til om tematikken er tilfredsstillende utredet ut fra det som
fremkommer av planbeskrivelse og dokumenter fra KDP prosessen.
Eksempel har Ospedal lokaliteten rødelistearter som kun eksisterer på 6 andre lokaliteter i
landet (planbeskrivelsen side 123). Det fremkommer eksempelvis ikke noe nærmere vurdering
hva det konkret har å si for artens eksistensgrunnlag.
Det er vanskelig å se om det foreligger tilstrekkelig kunnskap om lokaliteten for å ta stilling
hva slags løsning som er forsvarlig eller ikke. Da særlig med tanke på hvor viktige er denne
konkrete lokaliteten er opp mot de andre 6 kjente lokalitetene i landet (prinsippet om samlet
belastning). Er hele lokaliteten like viktig for arten og naturtypen, eller er det spesielle områder
innenfor som skiller seg ut (lokal differensiering)?
Administrasjonen registrerer at det fremkommer av planbeskrivelsen at naturtypene rik
edelløvskog (Ospedalen) og gammel fattig edelløvskog (Holmen SØ) er relativt sjeldne – i
nasjonalt perspektiv – da de stort sett bare finnes i lavereliggende kyststrøk i den sørlige delen
av landet.
Vurderingene tilsier – isolert sett– at man da burde ha valgt løsninger som unngår berøring av
lokalitetene ut fra det lovverket som foreligger. Siden KDP legger opp til en kryssing av
lokalitetene er det hvordan disse krysses som vil ha betydning. Det fremkommer ingen
vurderinger rundt hvorfor man har valgt de løsningene som foreligger som er sentralt når sterke
miljøinteresser blir berørt.
Miljøinteresser av betydning har som utgangspunkt forrang opp mot andre hensyn (i dette
tilfellet behovet for ny vei), og må derfor vurderes særskilt.
Oppsummert finner administrasjonen vurderingene mangelfulle og til dels lite konkrete. Alle
registrerte naturtyper i miljødirektoratets base må vurderes konkret hver for seg. Det er ikke
tilstrekkelig med generelle/sjablongmessige vurderinger.
I den grad kunnskapsgrunnlaget er for dårlig, eksempel at det står i tidligere rapporter at det er
potensiale for funn av rødlistearter må det som utgangspunkt foretas nærmere undersøkelser.
Alternativt må det fremkomme gode forklaringer på hvorfor man mener det ikke er nødvendig
(for å unngå at føre-var-prinsippet kommer til anvendelse).

Gjennom konkrete vurderingene etter nml. §§ 8-12 vil man oppnå en vekting i forhold til
berørte naturverdier opp mot andre interesser. Mangelfulle vurderinger etter naturmangfoldloven kan i verste fall føre til at planen blir kjent ugyldig.
Vassdrag:
Planen berører flere vassdrag, herunder Søgneelva som verna vassdrag.
Administrasjonen oppfatter at det i planarbeidet har blitt rettet mye fokus på å unngå inngrep i
Søgneelva. Eksempel er det bevisst sett på bruløsninger hvor man unngår fundamentering ned i
selve elvestrengen. Det vil likevel være nødvendig å plastre (erosjonssikring) rundt
brufundamentene som delvis blir liggende i kanten av elva.
Det er en klar målsetning å bevare kantvegetasjon langs elva i forbindelse med bygging av
både bru og kryssløsning under brua.
Ytre miljøplan og ROS analysen vil være viktige redskap for videre miljøoppfølging i drift og
anleggsfasen. Eksempel det å sikre avrenning fra rigg- og anleggsområder, samt rensning av
prosessvann ved tunneldrift o.l. Det er også lagt opp til overvåkningsplaner for vannresipienter.
Vannstrengen er for Søgneelva og Tverråna vist med naturområde som medfører at det ikke
kan iverksettes inngrep i selve elva. Kantsonen er for Søgneelva foreslått bevart, men for
Tverråna er ingen bestemmelser som betyr at det kan iverksettes inngrep helt ned til
vannstrengen.
På Kleppland vil bekken bli lagt om over tunnelportalen. På Monan vil bekken gå under E39
og fungere som utløp for tunnelvann (skal renses før utslipp). På Lohnelier industriområde vil
Dåsåna bli lagt i kulvert. Det skal være mulig for anadrom fisk å passere med de løsninger som
velges. Administrasjonen forstår planen slik at det også gjelder Kleppland som har anadrom
fisk (gytebekker).
Vilt:
Området som vurderes å være mest verdifullt er vestsiden av Trysfjorden (Dyredalen). I
Dyredalen er det lagt opp til viltovergang over en dobbel kulvert.
Ellers vil det være over tunnelene vilt kan passere, eventuelt ved kulverter og under bruer
(eksempel Tag).
Størst barriereeffekt vil være mellom viltovergangen ved Dyredalen og Trysfjorden og
Lohnelier industriområde til Tverråna (begge plassene har strekninger på i underkant av 2 km).
Det legges opp til viltgjerder på hele traseen i følge planbeskrivelsen.
5.5 Landskap:
Etablering av ny vei vil gi omfattende landsvirkninger i form av store fjellskjæringer,
utfyllinger, deponiområder flere steder i planen.
Fra Volleberg vil veien gå gjennom en tosidig skjæring før den kommer til kryssområdet hvor
det vil bli en omfattende skjæring i nord. Det er nødvendig for å få plass til den nordligste
rundkjøringa.

Kartutsnitt: Viser nordligste rundkjøringa med høydekoter (1m). Det ca. 55 meters
høydeforskjell (nåværende terreng).
Med kryssområde ved Lohnelier vil det bli foretatt oppfylling som vil gi store
landskapsendringer. Terrenget skal heves så mye at det kan anlegges ei bru hvor det skal gå
trafikk under.
På østsiden av Trysfjorden vil et dalsøkk fra utgangen av tunnelen med Lindelia tunnelen bli
fylt igjen. Det er lagt opp til ei massiv fylling i forkant av brua.

Illustrasjon: Viser deler av igjenfylling av dalen til venstre. Der brua starter over Trysfjorden
vil det bli en svært stor fylling.
Administrasjonen gjør oppmerksom på at dagens krav og forventninger til teknisk standard på
vei, gjør at det er vanskelig å bygge stamveier uten at det gir betydelig landskapsvirkninger.
5.6 Kulturmiljø:
Planen berører 18 kulturminner hvorav 5 er automatisk fredet. Det er satt av ca. 10 mål rett syd
for innfartsparkeringen på Monan til forminnepark. For øvrig kan det nevnes at Vestlandske
hovedvei blir lagt om på vest og østsiden av Trysfjorden.
Det vises til kulturminnerapporten som ligger med planen.

5.7 Boliger og byggverk som må saneres som følge av plan
Det vises til gjennomgangen av strekningene. Administrasjonen har utarbeidet et kart som viser
all bebyggelse som vil måtte rives ved gjennomføring av planen (se vedlegg).
5.8 Midlertidig anleggstrafikk og anleggsområder
Det er planlagt flere angrepspunkter som muliggjør en reduksjon i byggetiden. De viktigste er
Monan, Klepland, Fidjan, Tverråna/Repstadveien, Lohnelier, Trysfjorden øst- og vestsiden,
samt Mjåvann i Mandal.
Parsellen vurderes å kunne gjennomføres på 2,5-3 år med optimal drift.
Hvor mye anleggstrafikk som tillates ut på eksisterende E39 er ikke endelig avklart. Støy, støv,
rystelser og er forutsatt avklart i bygge- og anleggsfasen med tilhørende YM-plan.
I følge planbeskrivelsen har parsellen Søgne øst – Mandal øst et masseunderskudd på 1 mill.
pam3. Parsellen Kristiansand vest – Søgne øst har er et overskudd på ca. 1 mill. pam3.
Det må påregnes at store deler av masseoverskuddet fra tunneldriving og terrengbearbeiding i
vest (Volleberg/Monan/Kleppland), vil bli transportert østover i Søgne til Lohnelier
industriområde. Mye av denne transporten vil måtte gå på eksisterende E39.

5.9 Barn- og unges interesser
Foruten de virkninger som er beskrevet ovenfor er det ikke påvist noen negative virkninger
som berører barn spesielt.
Det kan nevnes at trafikken forbi Tangvall vil bli redusert med 50 % som vil være positivt for
barn og unge.
6. Forslag til endringer av plan før utleggelse til offentlig ettersyn:
I planprosessen har det blitt rettet mye fokus på selve veiplanleggingen og forsøk på utforming
av maler/standarder til det ny opprettet selskapet Nye veier.
Det har medført at det har blitt mindre tid til å diskutere hvordan man konkret skal
materialisere det som er planlagt i form av plankart og planbestemmelser. Det er viktig at de
juridisk bindende dokumentene faktisk gjenspeiler det man har planlagt.
Prosess på utforming bidrar dessuten til å avklare forhold som man ikke har tenkt på eller tatt
konkret stilling til. Formell førstegangsinnsendelse av plan var 6. januar 2017. Det har derfor
vært begrenset med tid til prosess på innhold i kart og bestemmelser.
Administrasjonen vil foreslå en del endringer der de fleste er av en slik karakter at de ikke
endrer planens intensjon. Det er mer å få riktig presisjonsnivå og få tydeliggjort uklarheter i
planen.
Volleberg tunnelutslag:
I plankartet er det lik de andre tunnelene knyttet en bestemmelsessone som de facto medfører
at tunnelutslaget og portalen kan flyttes fritt innenfor sonen (både horisontalt og vertikalt) jf.
bestemmelsene § 5.1.2.

Kartutsnitt: Tunnelbestemmelsessonen vises med blått i kartet (påtegnet).
Administrasjonen legger til grunn at det er en feil eller misforståelse når sonen strekker seg
nordøstover mot bebyggelsen.
Tunnelportalen kan følgelig ikke plasseres så nært bebyggelsen som i plangrensen. Dette må
rettes opp i, eksempel ved at man har sonen i sørvestlig retning fra der formålet «veg» starter.
Det er en forutsetning i støyrapporten at tunnelportalen plasseres minimum med en avstand
som vist plan med arealbruksformålet veg.
Administrasjonen mener det er nødvendig at det settes maks høyde på veien i dette området.
Man kan ikke legge veien høyere enn det som er lagt til grunn i støyutredningen uten at det
gjør negativt utslag i form av mer støy. Det samme gjelder antagelig i forhold til å justere veien
vertikalt.
Oppsummert så må plassering av tunnelportalen låses i forhold til hvor nært den kan komme
bebyggelsen.
Bestemmelsesområde midlertidig anlegg- og riggområde:
Denne bestemmelsessonen benyttes i tilfeller der det vil kunne være behov for å ta i bruk
arealer i forbindelse med bygge- og anleggsgjennomføringen.
Sonen brukes for å gi hjemmel til å kunne ta i bruk et areal til midlertidig anlegg- og
riggområde, herunder grunnlag for å ekspropriere.
Både i bestemmelsene § 3.1.1 og § 5.3.1 fremkommer ordlyder om «frigivelse av arealer» til
utbygging senest 1 år etter at vegen er åpen for trafikk. Administrasjonen mener det må
fremkomme klarere i bestemmelsene at det underliggende regulerte formålet (eksempel
industri) ikke kan tas i bruk før etter at området er ferdig benyttet som anleggsområde – senest
1 år etter at veien er åpen for trafikk.
I praksis vil bestemmelsesområdet fungere som et byggeforbud innenfor sonene som er
inngripende i grunneiers råderett (spesielt industritomtene).
Slik bestemmelsen § 3.1.1 nå er utformet vil den kunne oppfattes av grunneierne som en ren
pliktbestemmelse for utbygger. Det vil si at Nye veier plikter å opphøre den midlertidige

bruken senest 1 år etter at det satt trafikk på veien – ikke at det ligger noe forbud mot å ta i
bruk arealene det de faktisk er regulert til.
Det er derfor hensiktsmessig å skrive i klartekst at det underliggende formålet ikke kan tas i
bruk før den midlertidige bruken opphører.
Kryssområde Monan:
I bestemmelsene § 3.2.10 sjette ledd fremkommer en ordlyd om valg av de to alternative
kryssløsningene skal tas i anleggsfasen.
Hele denne bestemmelsen må utgå. Som det fremkommer av planbeskrivelsen vil den
alternative kryssløsningen måtte vurderes som en mindre endring av plan. Det kan da ikke stå
at det skal besluttes i anleggsfasen.
Rekkefølgekrav bestemmelsessområder Fidjan og Dallen:
Av bestemmelsene § 5.1.7 fremkommer at det skal foreligge «godkjente planer» av midlertidig
kryssområde og deponiområde på Fidjan.
Det må fremkomme klart av bestemmelsen at det er kommunen, og eventuelt Statens vegvesen
som skal godkjenne planene før igangsetting.
Rekkefølgekrav støyskjerming:
I bestemmelsene § 6.1.2 første ledd fremkommer før det kan settes trafikk på anlegget må
«Støyskjermingstiltak langs E39, i henhold til bestemmelsene § 2.2» være ferdigstilt.
Som det fremkommer av gjennomgangen kan støytiltakene deles i to. Det er støyskjerming
langs E39 og lokale støyskjermingstiltak.
Administrasjonen foreslår at ordlyden «langs E39» utgår, da bestemmelsen § 2.2 også
omhandler lokale støyskjermingstiltak, ikke bare tiltakene langs E39.
Byggegrenser mot vei:
Av bestemmelsene § 2.1.2 fremkommer at byggegrenser i planen gjelder foran eldre
reguleringsplaner.
Bestemmelsen er meningsløs og bidrar kun til å skape forvirring da ny reguleringsplan alltid
opphever underliggende reguleringsplan. Det vil si at det er byggegrensene som er vist i denne
planen som blir gjeldende. Der det ikke er satt byggegrense gjelder veiloven.
Frisiktsoner Lohnelier industriområde:
Det mangler frisiktsoner på enkelte veier i industriområdet.
Det må tegnes opp frisiktsoner på veier som er ny opprettet, eller flyttet som følge av planen.
Tiltak i Søgneelva:
Utformingen av plankart og bestemmelser gjør at tiltak i Søgneelva ikke er tillatt jf. bruk av
formålet naturområde. I planbeskrivelsen fremkommer det derimot at det kan bli aktuelt med
tiltak.
Om det skal kunne iverksettes tiltak i elva må plankart og bestemmelser gi klar hjemmel for
det. Oppsummert må plankart og bestemmelser endres i samsvar med planbeskrivelsen eller
motsatt.

Behov for andre mindre justeringer:
Det vil være behov får gjøre andre mindre justeringer før planen kan legges ut på offentlig
ettersyn. Det gjelder justeringer som ikke rokker med planens intensjon som: skrivefeil,
nummerering, mindre presisering av innholdet i planen, men da i tråd i med det som
fremkommer av plandokumentene.
De største endringene er listet opp ovenfor.
7. Manglende utredninger:
Før planen skal sluttbehandles må det foreligge tekniske tegninger og illustrasjoner på hvordan
rampe 3 alternativet i Monankrysset i praksis skal løses. Det også ønskelig med et
kostnadsestimat.
Før planen sluttbehandles skal det gjøres nærmere vurderinger i forhold til berørt
naturmangfold jf. 5.3.
8. Konklusjon
Administrasjonen vil anbefale at forslaget legges ut på offentlig ettersyn og høring med de
endringer som er foreslått.
9. Merknader fra rådmann
Kommunalsjef Torkjell Tofte er grunneier innenfor arealet som er meldt planoppstart og er
derfor vurdert inhabil i saken.
Vedlegg
1
Plankart vertikalnivå 2-3
2
Plankart vertikalnivå 1
3
Planbestemmelser
4
Planbeskrivelse
5
Fagrapport luft
6
Fagrapport støy
7
Fagrapport kulturminner
8
YM-plan
9
ROS-analyse
10 Design vei
11 Tegningshefte
12 Oppsummering av merknader nov. 2015
13 Oppsummering av merknader mai 2016
14 Oppsummering av merknader november 2016
15 Kart over bebyggelse som må rives som følge av plan (merket som rødt i kartet)

